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Resumo 

Considerando que são utilizadas técnicas, equipamentos de proteção e materiais 

diversificados, faz os empregados utilizarem meios e métodos adequados de 

segurança, mantendo-os protegidos na totalidade. No desenvolvimento deste 

projeto, foi realizada uma investigação concomitante com duas vertentes, 

nomeadamente a prática em campo e o que está previsto no PSS, com o objetivo 

de analisar as funções, atividades, saúde, clima na segurança e higiene, bem 

como a organização para o bom funcionamento da construção civil. O método 

científico deste projeto está amparado em situações reais, para tal foi construído 

um procedimento de pesquisa e análise aos quais foram definidos os respetivos 

objetivos específicos, as escolhas estratégicas foram: abordagem do trabalho - 

qualitativa, natureza da pesquisa - básica, objetivo - explicativo e o procedimento 

- pesquisas bibliográficas, documental e pesquisa de campo, a partir da 

realização dos relatórios de visita de obra serão apontadas as  questões para 

tentar perceber se o PSS está a ser cumprido e respeitado com a finalidade de 

salvaguardar a segurança e saúde dos intervenientes. A investigação foi 

observar o dia a dia de trabalho dos empregados e as técnicas utilizadas, no 

intuito de priorizar a segurança de forma legal para que lhes seja proporcionado 

um ambiente protegido. Este projeto organiza-se como uma descrição do 

trabalho desenvolvido ao longo do estágio feito, a autora deste projeto pretende 

perceber se os resultados analisados no estágio estão em conformidade com o 

PSS, o intuito é  compreender se através dos quesitos mencionados o impacto 

de acidentes é minimizado. 

DESCRITORES: Construção Civil; Acidentes; Segurança no Trabalho, 

Prevenção, Clima na Segurança.
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Abstract 

Considering that different techniques, protective equipment and materials are 

used, it makes employees use appropriate means and safety methods, keeping 

them fully protected. In the development of this project, a concomitant 

investigation was carried out with two strands, namely field practice and what is 

foreseen in the PSS, with the objective of analyzing the functions, activities, 

health, climate in safety and hygiene, as well as the organization for the smooth 

running of construction. The scientific method of this project is supported by real 

situations, for which a research and analysis procedure was built, to which the 

respective specific objectives were defined, the strategic choices were: work 

approach - qualitative, nature of the research - basic, objective - explanatory and 

the procedure - bibliographical, documentary and field research, based on the 

work visit reports, questions will be pointed out to try to understand whether the 

PSS is being fulfilled and respected in order to safeguard the safety and health 

of the intervening parties . The investigation was to observe the day-to-day work 

of employees and the techniques used, in order to prioritize safety in a legal way 

so that they are provided with a protected environment. This project is organized 

as a description of the work carried out during the internship, the author of this 

project intends to understand if the results analyzed in the internship are in 

accordance with the PSS, the intention is to understand if, through the mentioned 

questions, the impact of accidents is minimized. 

DESCRIPTORS: Construction; Accidents; Safety at Work, Prevention, Climate in 

Safety. 
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Glossário de Segurança e Saúde no Trabalho 

Acidente 

Acidentes são “todos aqueles que se verifiquem no local de trabalho e dentro do 

horário de trabalho, resultando direta ou indiretamente lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença de que resulte limitação da capacidade de 

trabalho ou de ganho (ou mesmo a morte)”. (ISO_45001:2018).  

Incidente 

De acordo com as alterações da Norma (ISO_45001:2018) , é considerado como 

incidente, “ocorrência decorrente ou no decorrer, de um trabalho, que pode 

resultar em lesões e problemas de saúde”. (ISO_45001:2018). Este termo 

engloba o de acidente. 

“O acidente ocorrido na ida para o local de trabalho ou no regresso deste, quando 

for utilizado meio de transporte fornecido pela empresa ou, quando o acidente 

seja consequência de particular perigo do percurso normal, ou de outras 

circunstâncias que tenham agravado o risco do mesmo percurso (Acidente em 

Trajeto)”. (OHSAS_18001:2007), 

O acidente ocorrido fora do local de trabalho ou do tempo de trabalho, quando 

verificado na execução de serviços determinados pela Empresa, ou por esta 

consentido. 

O acidente ocorrido nas deslocações entre instalações, ou entre estas e o local 

de trabalho (Acidente em Serviço - Circulação). 

Acidente de Trabalho 

Como acidente de trabalho, entende-se aquele que se verifique no local e no 

tempo de trabalho, e produza, direta ou indiretamente, lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de 

trabalho ou de ganho ou a morte. São também considerados como acidentes de 

trabalho os acidentes de viagem, de transporte ou de circulação, nos quais os 
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trabalhadores ficam lesionados, e que ocorrem por causa, ou no decurso do 

trabalho (quando exercem uma atividade económica, estão a trabalhar ou a 

realizar tarefas para o empregador).  

Perigo 

De acordo com a NP 4397 (ISQ, 2008), o perigo é a “fonte ou situação com 

potencial para o dano, em termos de lesões ou ferimentos para o corpo humano, 

ou de danos para a saúde, para o património, para o ambiente do local de 

trabalho, ou uma combinação destes”. (ISQ, 2008) 

Risco 

Um dos conceitos fundamentais a reter ao longo desta reflexão, é o de risco, 

que, para Cabral & Roxo (2008), afirma que: “…se define como sendo a 

probabilidade de ocorrência de um dano para a saúde ou integridade física de 

um individuo, provocado pelo trabalho” (Cabral & Roxo, 2008) ou, conforme a 

norma (ISO_45001:2018) a definição de risco é “ efeito de incerteza, sendo o 

efeito um desvio do esperado – positivo ou negativo”, ao passo que “a incerteza 

é o estado, mesmo parcial da deficiência de informação relacionada à 

compreensão ou ao conhecimento de um evento, sua consequência ou 

probabilidade”. (ISO_45001:2018). 

Perigo / Risco 

Conceitualizar a correlação entre estes dois termos afigurasse-se como 

naturalmente necessária, até porque, quer em termos académicos, quer na sua 

utilização prática em contexto profissional, existem diferentes interpretações 

para a mesma. De forma resumida, consideremos o perigo como a fonte 

geradora, e o risco como sendo a exposição a essa fonte, isto é, enquanto o 

perigo se identifica, o risco, por outro lado, pode avaliar-se, medir-se, calcular-

se, e até mesmo quantificar-se através de uma conjugação da probabilidade de 

ocorrência de um determinado fenómeno perigoso, e da gravidade das lesões 

ou danos para a saúde que esse fenómeno possa causar. 
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1. Introdução 

O projeto de estágio surge no âmbito do cumprimento dos requisitos a 

desenvolver no Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho. Neste projeto 

foi desenvolvida um plano de segurança e saúde dos funcionários que estão a 

trabalhar na construção do Lar de Idosos – Santa Casa da Misericórdia de Évora, 

com análise ao PSS – Plano de Segurança e Saúde. 

Todos os profissionais que atuam tanto na construção direta quanto na 

construção indireta, devem perceber que é importante colaborarem com a sua 

própria segurança, uma vez que os mesmos são imprenssindíveis para 

minimizar acidentes ou caso aconteça, que tais acidentes possam ser de menor 

gravidade. 

Segundo Marmot & Wilkinson (2016), “o ambiente de trabalho e a natureza do 

trabalho influenciam ainda, de forma significativa, a saúde”. (Marmot & 

Wilkinson, 2006) 

Para Oliveira C. G. (2013)  “um acidente está sempre condicionado à lesão e/ou 

dano patrimonial grave” (Oliveira C. G., 2013). Ao passo que o incidente é 

identificado com uma ocorrência que resultem danos materiais menos 

significativo. O que é possível perceber é o simples facto de os danos materiais 

menos significativos são possíveis serem controlados bem como as suas 

consequências, tendo como consequência a redução da sua gravidade, 

portanto, de fácil recuperação. 

Ainda de acordo com esta referência bibliográfica, “um quase-acidente pode 

relacionar-se com uma situação na qual, eventualmente devido à aplicação de 

medidas de prevenção, foi possível minimizar a probabilidade de ocorrência. 

Entretanto, o Acidente de Trabalho não pode ser definido de maneira global da 

mesma maneira. De acordo com a Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT), o Acidente do Trabalho é todo o acontecimento imprevisto e inesperado, 

inclu-se no entendimento todos os atos de violência, tendo sido derivado do 

trabalho ou com ele de alguma forma relacionado, do qual é resultante uma lesão 
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corporal ou mental, sendo de um ou vários trabalhadores. São também 

considerados Acidente de Trabalho, os acidentes de viagem, de transporte ou 

circulação, nos quais os trabalhadores lesionam-se e que ocorrem por causa, ou 

no decurso do trabalho, ou seja, quando estão a trabalhar ou exercem uma 

atividade económica, ou realizam funções ou atividades para o empregador. 

Oliveira C. G (2013), em sua tese de doutoramento, com o objetivo de pesquisar 

a aplicação dos conceitos, analisaram-se diversos métodos de avaliação 

quantitativa de riscos profissionais de utilização comum, fez uma análise crítica 

à gestão do risco e as muitas noções de risco de maneira histórica, foi 

elaboraborado um conjunto de definições, resultou em  um conceito de risco 

fundamentado o que não pode  ser analisado em uma visão única, global, 

sistémica e dinâmica do processo de produção e mão de obra.  

1.1 Conceito de Acidente de Trabalho e Acidente e os devidos Custos 

De acordo com Heinrich et al. (2021), “o acidente é um acontecimento não 

planeado e não controlado no qual a ação ou reação de um objeto, substância, 

indivíduo ou radiação resulta num dano pessoal ou na probabilidade de tal 

ocorrência.” (Heinrich H. P., 2021). 

Heinrich et al. (2021), em seu artigo fez um estudo no Quênia, onde evidenciou 

que a maioria das empresas de construção e empreitadas não priorisam a 

administração de segunça da construção civil, tal estudo foi feito atravéz de 

pesquisa descritivo, em uma abordagem de método misto pragmático, por meio 

de amostragem estratificada e amostragem proporcional, a amostragem 

aleatória simples foi analisada descritivamente. A análise descritiva demonstrou 

que o sistema de gestão de políticas de segurança, a apólice de seguro e a 

adequação das normas para lidar com o resultado da segurança. Concluiu-se 

que o estudo se demonstrou-se importante para que possa ter conhecimento, 

oferecendo informações no que tange a necessidade de procedimentos de 

segurança. 

De acordo com a (Lei nº. 98/2009), de 04 de Setembro, “o Acidente de Trabalho 

é definido por ser o que pode ser verificado no tempo e no local de trabalho e 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

25 

 

produz de maneira direta ou de maneira indireta a lesão corporal, a perturbação 

funcional ou a doença na qual resulte na redução na capacidade de trabalho 

quer seja no que refere-se ao ganhos ou a morte”. (Lei nº. 98/2009), de 04 de 

Setembro. 

O que também pode ser considerado Acidente de Trabalho são os seguintes 

acontecimentos: 

“O percurso de ida e de volta para e do local de trabalho; 

Serviços prestados espontâneamente e que possa resultar em proveito 

económico diretamente para a entidade empregadora; 

Em situações de frequência de curso cuja a origem seja formação profissional 

sendo dentro ou fora do local de trabalho, entretanto nesse caso precisa existir 

expressa autorização da entidade patronal para a dita frequência.” . (Lei nº. 

98/2009), de 04 de Setembro.  

Miguel (2007) expõe em seu livro pensamentos sobre os custos directos e 

indirectos: 

“Os custos de acidentes são divididos entre directos (Cd) ou segurados, 

representados pelo prémio do seguro que englobam indemnizações, 

gastos de assistência médica, custos judiciais e encargos de gestão e 

indirectos (Ci), custos não segurados, correspondente ao tempo perdido 

pelo acidentado e pelos trabalhadores, o tempo necessário à selecção e 

formação de um substituto do acidentado, as perdas para a produção pelo 

impacto causado nos outros trabalhadores, as perdas por reparações, as 

perdas por produtos defeituosos, as perdas no nível de eficiência e 

rendimento do trabalhador lesionado quando regressa ao trabalho, as 

perdas do tipo comercial, por não ser possível satisfazer prazos de 

entrega estabelecidos, as perdas resultantes da deterioração da imagem 

da empresa, sendo os custos totais dados pelo somatório dos dois. 

Estabeleceu ainda uma relação linear entre Ci e Cd de 4:1. Cd – custos 

resultantes de um acidente, ou de uma forma de acidente bem 
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determinada, onde existe uma relação causa - efeito bem definida. Ci – 

Custos relacionados com a sinistralidade em que não esteja bem definida 

a relação causa – efeito.” (Miguel, 2007, p. 23) 

Miguel (2007), em seu livro entende que existem variáveis que são relacionadas 

com os custos e com as lesões e doenças, o que pode ser definido como custos 

diretos (Cd) e custos indiretos (Ci). Afirma ainda que precisa ser observado os 

custos resultantes dos acidentes e que precisa ser definida a relação destas 

causas. 

Existe legislação atualmente em Portugal que visa garantir a segurança e a 

proteção daqueles que desenvolvem atividades laborais, de forma que a sua 

aplicação beneficia tanto os trabalhadores quanto as empresas no que toca o 

aspeto ligado com condições de segurança e condições ambientais referente 

aos postos de trabalho. (AEP, 2004) 

Neste âmbito é incontestável o papel da formação no contexto da gestão da 

segurança, pois a mesma perspetiva-se sob a forma de um dos princípios gerais 

da prevenção e deverá ser assumida pelas organizações como um instrumento 

fundamental para o seu desenvolvimento e da própria motivação dos seus 

colaboradores. 

É importante que se tenha um processo de formação em ferramentas, máquinas, 

equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva 

(EPC) no que tange à segurança de qualquer individuo, é relevante que este 

tenha acesso a estratégias e técnicas que o auxiliem na construção do seu 

próprio conhecimento. 

Tal formação quanto à proteção poderá promover também a expertise, fazendo 

com que tais indivíduos possam executar suas tarefas com mais confiança, 

habilidade, concentração e entendimento no dezenvolvimento de suas atvidades 

e funções.  
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1.2 Enquadramento e âmbito  

O presente trabalho está enquadrado numa problemática real vivida pelas 

organizações no sentido de se perceber no âmbito da gestão da segurança no 

trabalho, qual o ponto de equilíbrio entre as necessidades e os objetivos do 

negócio e das funções, pois torna-se absolutamente necessário que as 

empresas tenham uma visão clara de que o investimento se traduz em retorno 

efetivo. É ainda mais evidente, quando nestas organizações o trabalho é 

maioritariamente desenvolvido em instalações que pelas suas caraterísticas são 

uma fonte de perigo, que historicamente tem às suas custas o maior peso nos 

índices de acidente e sinistralidade. 

A metodologia é um conjunto de processos de um trabalho académico, a 

metodologia científica do projeto está amparado em situações reais, portanto os 

itens abaixo serão os quesitos a serem explorados: 

a. Definições das técnicas para a aquisição dos dados, nomeadamente 

visitas à obra; 

b. Coleta dos dados feitos aos relatórios de visita de obra no que tange à 

segurança do trabalhador; 

c. Análise crítica ao histórico do relatório de visita de obra ( RVO).  

A partir da realização dos relatórios de visita de obra (RVO), serão apontadas as  

questões no intuito de tentar perceber se o plano de segurança e saúde (PSS) 

está a ser cumprido e respeitado com a finalidade de salvaguardar a segurança 

e saúde de todos os invervenientes que estão a prestar os serviços devidos.  

O que se pretende é saber se o objetivo da segurança está a ser realmente 

alcançado, nomeadamente como “mais valia” para os empregados.  

O PSS é uma ferramenta muito importante para a segurança na construção civil, 

nesse sentido o que pretendemos é averiguar a sua aplicabilidade e eficácia. 

Visto que através da metodologia teremos clareza sobre o caminho que 

precisaremos seguir para atingir os objetivos, para além de facilitar a 
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compreensão do estudo. 

O objetivo geral deste trabalho foi perceber o impacto do PSS bem como o clima 

de segurança nos trabalhadores na empreitada em análise já mencionada. Para 

tal foi construído um procedimento de pesquisa e análise aos quais foram 

definidos os respetivos objetivos específicos: (1) Desenvolver em campo e 

através de observação e relatórios de visita de obra semanais conjuntamente 

com o CSO; (2) Avaliar e caraterizar o conhecimento dos trabalhadores acerca 

do PSS conforme observação analítica do dia a dia das atividades 

desenvolvidas; (3) Analisar a cultura e clima de segurança; (4) Identificar e 

analisar fatores pessoais e profissionais que demonstrem a sua relação com os 

valores, práticas, normas de segurança e relações interpessoais no trabalho; (5) 

Definir pontos para a melhoria da gestão da segurança como estratégia para o 

desenvolvimento do PSS e da segurança.  

Por tal motivo foram feitas escolhas estratégicas dentre: 

• Abordagem do trabalho – QUALITATIVA; 

• Natureza da pesquisa – BÁSICA; 

• Objetivos/Propósito – EXPLICATIVA; 

• Procedimentos – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA e DOCUMENTAL, por fim 

PESQUISA DE CAMPO. 

A abordagem da pesquisa – Qualitativa, refere à forma que se faz a análise das 

informações e dados que foram coletados. Nesse trabalho a forma aplicada será 

a forma qualitativa no sentido de buscar compreender os fenômenos a partir da 

tradução dos dados de maneira mais abstrata, ou seja, a análise é feita a partir 

da qualificação/qualidade das informações. 

Natureza da Pesquisa – Básica, pois o foco desta pesquisa é gerar 

conhecimentos para produzir novos conhecimentos, entretanto, sem a 

necessidade de aplicação prática pois não existe uma finalidade imediata para 

tal.  
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Objetivo do Projeto – Explicativo, o objetivos dessa pesquisa é de identificar e 

explicar fatores que contribuem para a ocorrência de questões específicas com 

base na realidade 

Procedimentos – Pesquisa Bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa 

bibliográfica consiste em um método de organização da presente pesquisa foi 

amparado em artigos científicos e livros, de forma que os mesmos  selecionados 

estejam reunidos e renomeados pelos nomes e datas de publicação dos seus 

autores respetivos. Tal pesquisa foi baseada na leitura de artigos em que possui 

ligação entre trabalhos humanos no setor da construção civil e os acidentes na 

área da segurança, a pesquisa documental, baseia-se em dissertações de 

mestrado, documentos de fontes governamentais, textos regulamentares e 

legislativos bem com ofícios. A pesquisa de campo resume-se em coleta de 

informações relevantes para o trabalho científico através de uma pesquisa de 

campo, este método valoriza muito a observação, visto que através da pesquisa 

de campo foram feitos relatórios de visita de obra com informações importantes 

e relevantes para a conclusão deste projeto. 

A metodologia quanto aos procedimentos, define o que será feito a partir daí 

para se conseguir informações. 

Será analisado a partir de uma visão crítica os relatórios de visita de obra feitos 

em cada visita de obra, serão observados itens que são mais utilizados no dia a 

dia dos trabalhadores como: guarda-corpo, andaimes, trabalhos em altura, 

equipamentos de proteção (individuais e coletivos). 

O PSS está dividido em partes importantes, de forma que se identifique os 

intervenientes de cada parte, assim poderá ser atestado a eficácia de cada uma 

e como pode ser melhorada, no sentido de aumentar a segurança dos trabalhos 

e dos trabalhadores. 

O intuito da escolha metodológica é observar, após a análise dos relatórios 

feitos, a gestão da segurança no trabalho, quais as falhas e erros existentes no 

plano de segurança e saúde e o que precisa ser melhorado, para que todos os 

intervenientes possam corrigir tais falhas e fazer com que sejam minimizados ou 
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até mesmo extintos. Dessa forma esperasse que sejam minimizados futuros 

prejuízos. 

1.3 Objetivo do Trabalho 

Este estudo pretende analisar qual a influência que os processos construtivos, e 

o investimento na formação/informação em campanhas associadas à prevenção 

tiveram na evolução da sinistralidade.  

Consiste numa análise reflexiva e crítica sobre diversos indicadores, como é o 

caso da formação e informação no âmbito da SST e campanhas associadas. 

Considera também, por outro lado, as instruções normativas e modos de 

operação interna aplicados nos trabalhos do dia a  dia, desenvolvidos quer pelos 

próprios trabalhadores da empresa, quer por prestadores de serviços externos.  

Esta avaliação visa a otimização do sistema de prevenção de acidentes de 

empresas que atuam no setor da construção civil, uma vez que, mesmo 

considerando todos os procedimentos já instaurados, se continua a verificar, nos 

dias de hoje, casos de sinistralidade decorrente destas práticas operacionais. 

Este projeto visa perceber a funcionalidade dos trabalhadores e a forma com que 

os acidentes acontecem para que possam ser aplicadas maneiras eficazes no 

intuito de minimizar ou extinguir os acidentes e riscos de acidentes.  

Sendo certo que o que pode a vir minimizar tais consequencias são os 

investimentos certos em formações adequadas e acertivas, bem como 

campanhas e concientizações junto àqueles que atuam ativamente nas áreas de 

risco/perigo.  

Tal esforço busca melhorar a prevenção referente aos acidentes em relação aos 

empregados que atuam no estaleiro de obra, pois o que se verifica é que mesmo 

com toda a formação aplicada, ainda assim é necessário que estes empregados 

sejam realmente sensibilizados para que dessa forma as campanhas de 

concientização faça o efeito esperado.  
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1.4 Estrutura dos Capítulos 

O presente projeto encontra-se dividido em 6 (seis) capítulos. 

A primeira parte, a “Introdução”, sendo portanto o capítulo preliminar, faz 

referência ao “Enquadramento e Âmbito do Estudo” desenvolvido 

nomeadamente  durante o estágio em “Lar de Idosos – Santa Casa da 

Misericórdia de Évora”, na qual é apresentada uma breve caraterização da 

prática. Esta primeira parte, ainda se faz acompanhar por um conjunto de 

metodologias e objetivos a utilizar durante a implementação do estudo em 

questão. 

Na segunda parte surge todo o processo de investigação, nomeadamente 

“Estado da Arte”, desenvolvendo a metodologia deste projeto. Visto que diversos 

textos científicos que foram analisados possuem entendimento e ligação com 

este projeto. 

A terceira parte, define o “Desenvolvimento teórico” este se traduz e define 

nomedamente a estrutura e desenvolvimento do PSS, onde podemos observar 

como podem ser prevenidos os acidentes de acordo com cada atividade que se 

apresenta em um PSS, os acidentes de trabalho que possam acontecer com a 

falta de cuidado. 

A “Metodologia e Materiais” faz parte do quarto capítulo, tendo este capítulo com 

principal objetivo informar e apresentar os métodos aplicados neste projeto.  

No quinto capítulo e à luz das conceções expostas, consolida-se no tema 

"Resultados". Este quinto capítulo descreve toda a perceção oriunda das visitas 

feitas. 

Por último entretanto não menos importante está o sexto capítulo, tendo como 

função fechar este projeto com “conclusão e trabalhos futuros”. 
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2. Estado da Arte 

2.1 Investigação 

Para alcançar os objetivos ao qual se propõe este projeto de mestrado, foram 

investigados e analisados na literatura diversos pontos de vista de autores a 

respeito do tema. Foram feitas pesquisas e análises de conteúdos diferentes, 

por tal motivo é importante clarificar que foram apenas evidenciados neste 

projeto os artigos considerados importantes . 

Tal pesquisa foi baseada na leitura de textos científicos,  textos estes que 

possuem conexão entre trabalhos humanos no setor da construção civil e os 

acidentes na área da segurança. A investigação considerou também, como 

critérios de inclusão na escolha dos artigos, a correlação entre trabalhos, 

acidentes, custos com prevenção no que tange à segurança, e a sinistralidade.  

O método de organização da presente pesquisa  foi respaldado  em categorias, 

de forma que os artigos escolhidos fiquem caracterizados pelos nomes e datas 

de publicação dos seus respetivos autores. Após a sua leitura cada um dos 

textos científicos escolhidos e inseridos na presente pesquisa, foram elaborados 

pequenos resumos de cada um dos documentos considerados, de forma a 

estabelecer e hierarquizar a sua relevância de acordo com o teor do conteúdo 

exposto. 

2.1.1 Custos 

Para Vieira (2013) “a sinistralidade laboral é uma área que deve ser melhorada 

de uma forma contínua. Desta forma, beneficiam tanto os colaboradores, pelo 

aumento da segurança e saúde no respetivo posto de trabalho, como a própria 

empresa, que a médio prazo, compensará o investimento feito na redução da 

sinistralizade e todos os custos a esta associados.” (Vieira, 2013). 

Ainda no contexto do Acidente do Trabalho, o custo pode traduzir-se em um valor 

ao qual a empresa irá pagar, e ainda, em decorrência de um acontecimento 

imprevisto e inesperado, que traduz-se em danos materiais e danos pessoais. 
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Entretanto, ao passo que no contexto da prevenção de riscos profissionais 

devem ser considerados outros tipos de custo, uma vez que estes referem-se 

diretamente à união de tais atividades. Por tal motivo, sublinha-se que é 

importante esclarecer exatamente o que significam os custos dos Acidentes de 

Trabalho e o que são os custos no tocante à segurança e prevenção, e de que 

maneira estes associam-se entre si. 

Vieira (2013), teve por objetivo em sua investigação estabelecer um paralelo 

entre a avaliação do risco e os custos da sinistralidade laboral, para verificar se 

a avaliação do risco é uma boa ferramenta para a previsão dos custos dos 

acidentes de trabalho. Foram feitos vários enquadramentos da área científica, o 

que foi essencial para a escolha da metodologia. Para a avaliação do risco, o 

National Health Service disponibilizou uma matriz e respetiva metodologia que 

parece ser a mais indicada para o estudo o que demostrou ser a mais adequada. 

Após foram feitos estudos estatísticos, relativos aos dados históricos, com a 

finalidade de encontrar algumas tendências e estabeleceu-se a comparação 

entre a avaliação do risco e os custos da sinistralidade. Ao final, chegou a 

conclusão que  muito embora não tenha sido possível visualizar uma relação 

significativa entre estas duas variáveis, a avaliação do risco continua a ser uma 

área com bastante importância e potencial para o auxílio na redução da 

sinistralidade laboral no tecido empresarial. 

Objetivo: Definir um paralelo entre a avaliação do risco e os custos da 

sinistralidade laboral, para verificar se a avaliação do risco é uma boa ferramenta 

para a previsão dos custos dos acidentes de trabalho. 

Materiais e métodos: Estudos estatísticos relativos a dados históricos. 

Resultado: Encontrar relação entre a avaliação do risco e os custos da 

sinistralidade. 

Conclusão: A avaliação do risco continua a ser uma área com bastante 

importância e potencial para o auxílio na redução da sinistralidade laboral no 

tecido empresarial. 
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2.1.2 Avaliação económica das causas do custo 

Para que possamos formar uma ideia clarificada acerca dos custos decorrentes 

dos Acidentes de Trabalho é necessário fazer uma avaliação económica. A (EU-

OSHAS, 2002) – Custos socioeconómicos resultantes de AT – sugestiona que 

devem ser levados em conta os seguintes níveis: da empresa e da sociedade, 

do próprio trabalhador. Para que os efeitos e os resultados dos Acidades de 

Trabalho ultrapassem as fronteiras destas empresas, fazendo com que possam 

refletir em outras instituições e empresas, trabalhadores individuais e, em certas 

situações, a própria sociedade em si.  

Não há uma lista que defina os fatores dos custos que são incluídos em uma 

avaliação, entretanto, partindo de uma análise prática e teórica a EU-OSHAS 

(2002) definiu um conjunto mínimo de fatores dos custos, passíveis de serem 

adicionados ou alterados conforme o objetivo da avaliação, a estrutura da 

segurança social em um local ou país, etc. 

Os quadros abaixo apresentam uma lista dos fatores de custo ao qual podem 

ser utilizados como início para avaliações em contextos individual e da 

sociedade. 
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Quadro 1 – Síntese das variáveis diretamente relacionadas com os custos resultantes de lesões e doenças 
ao nível individual [Fonte: EU-OSHAS – FACTS 27. http://agency.osha.eu.int/]. 
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Quadro 2 – Síntese das variáveis diretamente relacionadas com os custos resultantes de lesões e doenças 

ao nível individual [Fonte: EU-OSHAS – FACTS 27. http://agency.osha.eu.int/]. 

De acordo com Campelo & Miguel (2005) “seja recomendável a adopção de 

metodologias adequadas de análise económica, de modo a fomentar a exigência 

de redução efectiva do seu número e, simultaneamente, dos seus custos. Neste 

âmbito, considera-se que o cálculo dos custos decorrentes dos acidentes de 

trabalho pode contribuir para consciencializar as organizações para assumirem 
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uma postura mais pró-activa, atribuindo primazia à prevenção em vez da 

reparação”. (Campelo & Miguel, 2005)  

Como observa-se, os acidentes de trabalho acontecem, não somente aos 

vitimados, mas também para as empresas que têm perdas fundamentais, por tal 

motivo, de acordo com Campelo & Miguel (2005), deve ser recomendado a 

prática de metodos adequados de análise económica, ao passo que fomente-se 

a exigência para que sejam reduzidos os números de acidentes e, 

consequentemente, os seus custos. Nesse sentido, pondera-se que o cálculo 

acerca dos custos oriundos dos acidentes de trabalho deverá contribuir para a 

efetiva conscientização às organizações afim de adoptar um comportamento 

pró-activo, concedendo prioridade à prevenção em vez de reparação. 

Campelo & Miguel (2005), em sua dissertação de mestre, procedeu com uma 

abordagem precisa e controversas para perceber qual é o conceito económico 

dos custos com primeiros socorros, destruição de equipamentos e materias, 

formação de mão-de-obra alternativa, substituição de trabalhadores, salarios 

pagos ao trabalhadores sinistrados, gastos com medicina e engenharia de 

reparação, aumento do prémio de seguro, entre outros. Foi feita uma relação 

económica de custos segurados e os não segurados, sendo avaliados 1:3,3, 

chegando a conclusão que a entidade seguradora desembolsa um valor de 

619.607,65 euros e o valor assumido pela empresa de 2.021.086,76 euros. A 

dissertação teve como objetivo sensibilizar os gestores acerca dos custos dos 

acidentes. 

Objetivo: Sensibilizar os gestores acerca dos custos dos acidentes. 

Materiais e métodos: Abordagem 

Resultado: Relação económica de custos segurados e os não segurados para 

perceber qual é o conceito económico dos custos com primeiros socorros, 

destruição de equipamentos e materias, formação de mão-de-obra alternativa, 

substituição de trabalhadores, salarios pagos ao trabalhadores sinistrados, 

gastos com medicina e engenharia de reparação, aumento do prémio de seguro, 

entre outros 
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Conclusão: A entidade seguradora desembolsa um valor de 619.607,65€ e o 

valor assumido pela empresa de 2.021.086,76€, ou seja, as seguradoras 

desembolsam com os segurados 3 vezes mais do que as empresas. 

Llory (2013) entende que “a concessão administrativa do trabalho, predominante 

entre os responsáveis, empresários e consultores especialistas em organização, 

pressupõe que a normatização resolverá, maioritariamente, os problemas 

identificados e as dificuldades do trabalho”. No entanto, não é assim que ocorre, 

na realidade. A experiência tem demonstrado que é muito difícil, durante a 

elaboração de um procedimento operacional, ter em consideração as inúmeras 

combinações complexas de eventualidades, de acontecimentos e dos cenários 

prováveis. (Llory, 2013). 

Llory (2013) sugere “a necessidade de clarificar que os riscos do trabalho 

operacional não se encontram, de forma uníssona, ligados às ações individuais 

dos colaboradores, encontrando-se, necessariamente, relacionados e 

interdependentes das diretrizes emanadas pela cadeia hierárquica, e com o 

modus operandi em termos de administração e gestão da organização 

operacional do serviço”. (Llory, 2013). 

Llory (2013) em entrevista à uma revista científica expôs que caminhos deveriam 

ser trilhados por aqueles que se interessam pela análise e prevenção de 

acidentes industriais e do trabalho. Michel Llory desenvolveu o Serviço de 

Análise de Riscos da Electricité de France. Serviço que foi responsável pelas 

pesquisas aplicadas relacionadas à segurança do parque francês de usinas 

nucleares. Destaca ainda as questões sobre os métodos de investigação e as 

relações entre o gerenciamento das empresas e o risco de incidentes e 

acidentes; apontou também a importância de uma abordagem dos acidentes que 

seja descritiva, pessoal, engajada, que resgate a essência evolutiva das 

condições internas das empresas. 

Objetivo: Desenvolvimento de serviço de análise de riscos. 

Materiais e métodos: Pesquisas aplicadas e investigação. 
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Resultado: Importância de uma abordagem dos acidentes que seja descritiva, 

pessoal, engajada, que resgate a essência evolutiva das condições internas das 

empresas. 

Conclusão: Necessidade de clarificar que os riscos do trabalho operacional não 

se encontram ligados às ações indivuduais dos colaboradores. 

Graça teve por objetivo na sua dissertação pesquisar em como se evolui a 

sinistralidade laboral grave e mortal na Indústria extrativa, setor este, onde a taxa 

de incidência de acidentes é muito elevada comparando com outros setores de 

atividade nos anos de (2001 a 2012). (Graça, 2014) 

Graça (2014), em sua dissertação sobre sinistralidade laboral, pretende melhorar 

a informação e conhecimentos no que tange a sinistralidade, e por tal motivo fez 

um processo de registo, investição e análise de acidentes de trabalho – RIAAT 

(Registo, Investigação e Análise de Acidentes de Trabalho), tendo por base 

inquéritos de acidentes graves e mortais que foram acompanhados pelos 

inspetores da ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, as causas dos 

acidentes foram caracterizadas como “acidente típico” pois foram as que 

aconteciam com maior frequência, foram observadas quais eram as falhas 

(organizacionais e de gestão). Concluiu-se que é necessário identificar os casos 

de incumprimento legal que possam ter surgido, ou suscitado dúvidas, durante 

a investigação da ocorrência para garantir que os requisitos legais estão 

cumpridos afim de assegurar que as avaliações de risco (AR) aplicáveis ao caso 

estão completas e/ou são revistas tendo particularmente em conta cada 

acidente, ou seja, caso a caso. 

Objetivo: Melhorar a informação e conhecimentos no que tange a sinistralidade 

laboral. 

Materiais e métodos: Processo de registo, investição e análise de acidentes de 

trabalho – RIAAT, tendo por base inquéritos de acidentes graves e mortais que 

foram acompanhados pelos inspetores da ACT. 

Resultado: Identificou-se que as falhas eram organizacionais e de gestão. 
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Conclusão: É necessário identificar os casos de incumprimento legal que 

possam ter surgido, ou suscitado dúvidas, durante a investigação da ocorrência 

para garantir que os requisitos legais estão a ser cumpridos. 

Com base em inquéritos de Acidentes de trabalho elaborados pela Autoridade 

para as Condições do Trabalho (ACT). O processo metodológico visou  conhecer 

as causas e a evolução dos AT ocorridos, suas circunstâncias e lesões 

profissionais/consequências relacionadas recorrendo à comparação dos 

resultados obtidos com estatísticas publicadas por fontes oficiais e trabalhos 

académicos similares. Foi aplicado aos dados obtidos a metodologia RIAAT, 

com as adaptações pertinentes, visando a análise da causalidade dos acidentes 

de trabalho. O estudo revelou mais uma vez como extremamente importante a 

formação de topo nas empresas, visando a melhoria das qualificações dos 

trabalhadores envolvidos nos processos, com vista a modificar comportamentos 

e atitudes.  

Montemor (2017), na tese que apresentou em seu Doutoramento “Sinistralidade 

laboral nos setores de atividade agrícola, pecuária e florestal”, foram abordadas 

as “Polêmicas de acidentes/sinistralidade no setor da agricultura, pecuária e 

floresta”, onde se verifica um alto índice de acidentes, quer de trabalho, quer de 

viação. Montemor (2017), esperou, desta forma contribuir para a resolução 

referente a subnotificação e, nesse caso o espera que tenha contribuído para a 

prevenção e redução dos acidentes, por via da criação de uma plataforma única 

para registo. (Montemor, 2017) 

Procedendo a uma caracterização dos ambientes de ocorrência, nomeadamente 

as orientações políticas e regulamentação de segurança e saúde no trabalho, a 

estrutura das organizações, os traços, as relações sociais e a mão de obra 

utilizada, bem como os fatores de risco. A caracterização da sinistralidade 

realizou-se tendo por base os dados estatísticos da ACT. 

Montemor (2017), teve por objetivo em seu trabalho proporcionar um 

conhecimento com foco no desenvolvimento e implementação de adequadas 

regulamentação e normalização quando do registo dos acidente, para que seja 
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extinta a subnotificação, e contribuir com a redução dos acidentes, por meio de 

uma plataforma única para registo, disponibilizando de um conjunto de fontes foi 

possivel ter acesso aos acidentes e consequentemente mapeá-los, o que 

confirmou a subnotificação. Conclui-se uma tendência para o envelhecimento 

dos trabalhadores, a informação reduzida e a necessidade de formação para os 

riscos profissionais. A principal conclusão do estudo resultou na apresentação 

de propostas no domínio das políticas públicas, em particular ao nível da 

instalação de estruturas de proteção e sistemas de retenção para a redução dos 

acidentes. 

Objetivo: proporcionar um conhecimento com foco no desenvolvimento e 

implementação de adequadas regulamentação e normalização quando do 

registo dos acidente, para que seja extinta a subnotificação, e contribuir com a 

redução dos acidentes, por meio de uma plataforma única para registo, 

disponibilizando de um conjunto de fontes foi possivel ter acesso aos acidentes 

e consequentemente mapeá-los. 

Materiais e métodos: Processo de registo e análise, tendo por base os dados 

estatísticos da ACT. 

Resultado: Confirmou-se a subnotificação. 

Conclusão: Apresentação de propostas no domínio das políticas públicas, em 

particular ao nível da instalação de estruturas de proteção e sistemas de 

retenção para a redução dos acidentes. 

Neto, et al (2020), abordaram a questão da sinistralidade no setor dos 

transportes rodoviários de carga, onde nos dias de hoje a redução da 

sinistralidade, é um dos grandes obstáculos para as empresas do setor. A 

metodologia teve como propósito principal a aplicação de questionários, foram 

em média 30 organizações consideradas de referência no setor. (Neto, et al., 

2020), 

Foi então concluído que o tema da ocorrência de acidentes nas empresas do 

setor de transporte rodoviário que foram foco do estudo, não possuíam o 
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envolvimento necessário das administrações, assim como não apresentavam 

iniciativas na comunicação e formação dos seus funcionários. Para solucionar 

tal questão, os autores apresentaram um modelo de fácil compreensão. O que é 

proposto é que as empresas procedam à elaboração das suas políticas e planos, 

incluindo objetivos e desenho de processos, focalizados na redução da 

sinistralidade e a colocação em prática, da execução das suas atividades de 

comunicação, formação e sensibilização. 

Neto et al (2020), relata que seu trabalho tem por objetivo dar ao mercado um 

modelo conceitual de redução da sinistralidade, tornando o negócio de tais 

empresas mais sustentável e viável. Este modelo conceitual propõe que as 

empresas elaborem suas políticas e seus planos, os objetivos devem ser 

incluídos para que estes mesmos objetivos sejam alcançados e assim serão 

desenvolvidos planos para reduzir a sinistralidade. Por meio de visitas e de 

questionários, conclui-se que o tema da sinistralidade nas empresas ainda não 

possui desenvolvimento necessário de alta adminstração, assim como apresenta 

deficiência na comunicação e no treinamento junto a seus funcionários. Foi 

proposto um modelo conceitual de fácil compreensão e ao mesmo tempo que 

abranja a maneira de como as ações devem ser estruturadas. 

Objetivo: Dar ao mercado um modelo conceitual de redução da sinistralidade, 

tornando o negócio de tais empresas mais sustentável e viável. 

Materiais e métodos: Visitas por meio da abordagem e de questionários 

Resultado: Reduzir a sinistralidade a partir deste modelo conceitual. 

Conclusão: O tema da sinistralidade nas empresas ainda não possui 

desenvolvimento necessário de alta adminstração, assim como apresenta 

deficiência na comunicação e no treinamento junto a seus funcionários. 

Pereira (2016), em sua dissertação conclui que “…praticamente toda a 

legislação não é dada em matéria de segurança muita importância ao 

equipamento utilizado, sobretudo à emissão de vibrações quando estas estão a 

operar”. (Pereira, 2016). 
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Pereira (2016) com base em seu entendimento que “o Decreto-Lei n° 41821 de 

11 de Agosto de 1958, denominado, Regulamento de Segurança no Trabalho da 

Construção Civil, Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de Outubro, Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, DL n.° 555/99, de 16 de Dezembro Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. Pretende-se, demonstrar às entidades legisladoras, 

que precisa-se efectuar uma alteração e adaptação; pois, alguma legislação 

encontra-se em variadíssimos temas, obsoleta, não indo de encontro ao que, 

entidades de referência, indicam, como a OIT, Normas Europeias, ACT e autores 

de livros. Os dados estatísticos são bastantes penalizadores”. (Pereira, 2016). 

Ao analisar tal entendimento, pode-se perceber que Pereira (2016) relata que os 

técnicos, nomeadamente coordenadores de segurança em obra (CSO), 

precisam de Leis que auxiliem os mesmos para que não sejam 

responsabilizados diretamente em sinistralidades ao qual sequer tenham ligação 

quer por ter alertado, ou aplicado a devida formação acerda uso dos 

equipamentos de proteção, ou qualquer outro tipo de procedimento para que 

aquele trabalhador tenha o devido entendimento em relação à maneira correta 

para desenvolver suas funções laborais e mesmo assim aquele trabalhador não 

respeita e não aplica o que foi-lhe ensinado.  

Pereira (2016), complementa seu raciocínio quando relata que nem todos os 

técnicos têm a formação académica ideal para perceber o que diz a lei acerca 

de certas questões específicas “…Deve o legislador ter noção que apesar de 

estarmos perante um regulamento afecto à construção civil, nem todos os 

técnicos da área de segurança no trabalho, vem de áreas académicas, como a 

Engenharia Civil e Arquitectura, em que, os termos atrás mencionados lhes são 

mais “familiares”; a legislação deve ser clara e não levantar dúvidas de 

interpretação quando é consultada”. (Pereira, 2016). 

Pereira (2016), em sua dissertação teve como objetivo a análise crítica ao 

Decreto-Lei nº 41821 de 11 de Agosto de 1958, o que pretendeu foi demostrar 

as entidades legisladoras que é necessário proceder com uma alteração e 

adaptação, visto que a legislação encontra-se obsoleta, e portanto colide 

diretamente com as agências e entidades de referência, como OIT, Normas 
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Européias, ACT entre outros. Finaliza que a legislação precisa ser clara e não 

possuir dúvidas de interpretação no momento em que é consultada. 

Objetivo: Demostrar as entidades legisladoras que é necessário proceder com 

uma alteração e adaptação ao Decreto-Lei acima mencionado. 

Materiais e métodos: Análise crítica 

Resultado: Legislação não é clara, está obsoleta, colide diretamente com outras 

agências e entidades de referência. 

Conclusão: Faz-se necessário proceder com uma alteração e adaptação ao 

Decreto-Lei mencionado. 

2.1.3 Custos com a segurança 

Oliveira et al. (2010) relata que “a prevenção/proteção resulta, de facto, numa 

poupança, ou seja, existe um “ não custo do não acidente” que há que 

contabilizar em qualquer análise económica de um projeto e que deve ser 

tomado, sempre, em consideração como fator de avaliação na opção estratégica 

de investimento da empresa”. (Oliveira, de Oliveira, & de Almeida, 2010). 

Oliveira et al. (2010) evidenciam que, a gestão dos riscos traduz pelo 

reconhecimento à presença de perigos oriundos aos processos produtivos, 

entretanto deve-se ter consciência de que há técnicas aptas de os controlar, 

medidas de segurança que, se forem abordadas adequadamente, contribuirá 

eficazmente, para minimizar a proporção de ocorrências ligadas diretamente à 

sinistralidade. 

Tal conceito é baseado ao que “se deixa de gastar”, desta forma deixará 

consequentemente de perder, visto que um acidente, dependendo da 

probabilidade de acontecer, não irá acontecer, face às medidas preventivas 

tomadas ao qual resultaram de certa forma uma diminuição a essa probabilidade. 

Oliveira et al. em seu artigo teve como principal objetivo identificar, a partir do 

método de estudo de caso duplo, boas práticas e principais dificuldades 
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relacionadas à gestão da SST em empresas fabricantes de baterias automotivas 

da região centro-oeste do Estado de São Paulo. A coleta de dados se deu por 

meio de observação in loco, análise de documentos e entrevistas 

semiestruturadas com gestores e colaboradores. Foi concluído que o apoio da 

alta direção e da área de Recursos Humanos e a participação ativa dos 

colaboradores são determinantes para o sucesso deste sistema. A falha na 

comunicação resulta na dificuldade da gestão.  

Objetivo: Identificar boas práticas e principais dificuldades relacionadas à gestão 

da segurança e saúde no trabalho. 

Materiais e métodos: Método de estudo de caso duplo através de coleta de 

dados por meio de observação in loco. 

Resultado: A falha na comunicação resulta na dificuldade da gestão da SST.  

Conclusão: O apoio da alta gestão (direção, recursos humanos) juntamente com 

a participação dos trablhadores é primordial para o sucesso da SST. 

2.2 Sinistralidade laboral 

A sinistralidade laboral, quer seja nas grandes empresas e grandes 

organizações, ou quer seja nas pequenas empresas, é algo que precisa ter 

atenção e o acompanhamento devido, visto que é algo importante e o que 

precisa ser percebido é que em muitos desses acontecimentos podem ser 

irreparáveis.  

Para a (593-NTP) – La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control 

estadístico – “… os acidentes são causados por determinadas causas, que têm 

a sua origem numa avaliação, planeamento e organização preventiva deficientes 

ou inexistentes, e que podem ser previstas se analisadas a génese e a sequência 

da sua ocorrência”. De acordo com o estudo e seu controle estatístico, fica 

evidente que os incidentes e acidentes laborais de trabalho seguem-se de uma 

anomalia da metodologia produtiva e dos mecanismos de prevenção de riscos 

aplicados, que se têm anunciado ineficientes, falho ou mesmo inexistentes para 

fiscalizar um cenário de risco. 
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2.2.1 Acidentes laborais 

Conforme o (GEP, 2020) – Gabinete de Estratégia e Planeamento, Estatística 

em Síntese – , “… em 2020 perante um aumento na gravidade da sinistralidade 

laboral, comprovado no crescimento dos casos com consequência mortal 

(26,0%) e na média dos dias de trabalho perdidos por acidentes de trabalho 

(38,4)”. (GEP, 2020) 

Entretanto, no mesmo tratamento estatístico, a pesquisa afirma que: 

“No total de AT houve um decréscimo de 20,5% que reflete o contexto 

pandémico ocorrido em 2020. Em relação à atividade económica, 25,4% 

do total de AT ocorreram na secção “C – indústria transformadora” e 

27,5% dos acidentes mortais ocorreram na secção “F – construção”. Face 

à população exposta ao risco, o sector onde a sinistralidade teve maior 

impacto foi o “F – construção” com 8.618,1 acidentes por cada 100 000 

trabalhadores e, no caso dos acidentes com consequência mortal, esta 

taxa foi maior no sector “B – industrias extrativas com 18,2 acidentes por 

100 000 trabalhadores”. (GEP, 2020) 

Foram feitas algumas considerações como por exemplo a dimensão da 

empresa, onde fica evidenciado na mesma pesquisa “…quer o total de acidentes 

quer os acidentes com consequência mortal concentraram-se nas micro e 

pequenas empresas (47,6% e 59,8%, respetivamente). No interior do 

estabelecimento ocorreram 78,7% do total de acidentes e 48,1% dos acidentes 

com consequência mortal”. (GEP, 2020) 

Na mesma pesquisa foi observado também a idade dos sinistrados: “Para os 

sinistrados que se conhece a idade à data do acidente, 50,6% tinham entre os 

35 e os 54 anos, sendo o escalão mais afetado o do 45 aos 54 anos. (GEP, 

2020) 

Tal pesquisa estatística termina tal estudo fazendo menção ao tema mais 

importante, os acidentes e as lesões em si, onde relata que: “ Em relação aos 

acidentes com consequência mortal 60,3% tinham entre 45 e 64 anos, sendo o 

escalão mais afetado o do 55 aos 64 anos. As lesões que, em média, mais dias 
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de ausência provocaram foram as “Amputações (perdas de partes do corpo/ 

esmagamento)”. Quanto à parte do corpo atingida foram as “Corpo inteiro””. 

Para que os dados estatísticos acima possam ser ilustrados de forma clarificada, 

serão apresentadas o resumo dos dados estatísticos: 

 
Figura 1 Fonte: GEP – Acidentes de Trabalho, ano de 2020. 
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Figura 2 Fonte: GEP – Acidentes de Trabalho, ano de 2020. 

 

 
Figura 3 Fonte: GEP – Acidentes de Trabalho, ano de 2020. 
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É possível perceber na pesquisa, em relação ao que expõe o último quadro 

informativo, um dos maiores índices de acidentes mortais está no setor da 

Construção Civil, sendo portanto 12,1%. De acordo com a população exposta ao 

risco, é verifica-se que o sector onde a sinistralidade teve um dos maiores 

impactos foi o sector F, nomeadamente a construção civil, sendo portanto 

8.618,1 acidentes por cada 100.000 trabalhadores, demonstrando que tais 

acidentes têm consequência mortal. Os números demonstram que é necessário 

ter comprometimento por parte das organizações e empresas no que se refere 

aos custos para que sejam prevenidos estes acidentes e para que sejam 

poupadas tantas vidas. Nota-se que as empresas visam o lucro e inclusive o 

lucro com valores de baixa mão de obra e com falta de formação com segurança 

e esquecem que os valores gastos com o “pós-acidente” é infinitamente maior 

do que o valor gasto com a prevenção e segurança. 

2.2.2 Investimento em Segurança 

Os investimentos com a segurança e em consequência com a prevenção, são 

menores do que os investimentos propriamente dito com os acidentes, uma vez 

que o acidente de trabalho é acompanhado com os pagamentos de prémios de 

seguro, sendo portanto um fator de má gestão dos recursos e de questões 

importantes no universo laboral. O (Decreto-Lei 102/2009), determina que é 

obrigação geral dos empregadores: 

“…Artigo 15.º 

Obrigações gerais do empregador 

1 - O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de 

saúde em todos os aspectos do seu trabalho. 

2 - O empregador deve zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício 

da actividade em condições de segurança e de saúde para o trabalhador, tendo 

em conta os seguintes princípios gerais de prevenção: 

a) Identificação dos riscos previsíveis em todas as actividades da empresa, 
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estabelecimento ou serviço, na concepção ou construção de instalações, de 

locais e processos de trabalho, assim como na selecção de equipamentos, 

substâncias e produtos, com vista à eliminação dos mesmos ou, quando esta 

seja inviável, à redução dos seus efeitos; 

b) Integração da avaliação dos riscos para a segurança e a saúde do trabalhador 

no conjunto das actividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo 

adoptar as medidas adequadas de protecção; 

c) Combate aos riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e 

aumentar os níveis de protecção; 

d) Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, 

físicos e biológicos e aos factores de risco psicossociais não constituem risco 

para a segurança e saúde do trabalhador; 

e) Adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à 

concepção dos postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos 

métodos de trabalho e produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o trabalho 

monótono e o trabalho repetitivo e reduzir os riscos psicossociais; 

f) Adaptação ao estado de evolução da técnica, bem como a novas formas de 

organização do trabalho; 

g) Substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

h) Priorização das medidas de protecção colectiva em relação às medidas de 

protecção individual; 

i) Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à 

actividade desenvolvida pelo trabalhador...” 

 

Na mesmo (Decreto-Lei 102/2009), em seu artigo 15º, número 4, expõe ainda 

que: “Sem prejuízo das demais obrigações do empregador, as medidas de 

prevenção implementadas devem ser antecedidas e corresponder ao resultado 
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das avaliações dos riscos associados às várias fases do processo produtivo, 

incluindo as actividades preparatórias, de manutenção e reparação, de modo a 

obter como resultado níveis eficazes de protecção da segurança e saúde do 

trabalhador”. (Decreto-Lei 102/2009). 

Diante das definições protetivas que o (Decreto-Lei 102/2009) relata, “é possível 

perceber que os investimentos com a segurança são importantes sendo o 

princípio basilar para que os trabalhadores tenham garantidos a proteção integral 

a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral ou fora dele”. (Decreto-Lei 

102/2009). 

Estas empresas têm como dever de garantir aos trabalhadores informação e 

formação adequadas no momento em que este trabalhador é admitido e quando 

houverem alterações laborais estes mesmos trabalhadores têm o direito de ter a 

devida formação para que sejam garantidos aos mesmos a segurança laboral, 

questões estas que demandam custos e investimentos com a segurança. 

Em relação a empresa, a informação obrigatoriamente precisa integrar 

conteúdos direcionados através de suportes escritos e práticas quotidianas 

assumidas pelos dirigentes, para que exista controle em reuniões de chefias, as 

matérias relacionadas à gestão da segurança e saúde do trabalho. É necessário 

investir em formações para que os trabalhadores tenham competências técnicas 

suficientes para exercerem suas funções de maneira acertiva e preventiva afim 

de que seja evitados acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

2.3 Dimensionamento segurança e saúde no trabalho na Construção 
Civil 

Conforme Vasconcelos (2018), em sua dissertação para grau de Mestre em 

Engenharia Civil, “a construção civil em Portugal, à semelhança do que acontece 

noutros países, tem uma importância significativa na economia nacional.” 

(Vasconcelos, 2018).  

Ainda de acordo com Vasconcelos (2018) “(…) o setor da construção civil é muito 

diferenciado dos outros setores de atividade, quer em termos produtivos, quer 
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em termos de mercado de trabalho. A construção é uma atividade económica 

com especificidades próprias, caracterizada por uma grande diversidade: de 

clientes (desde o Estado ao Particular), de projetos, de produtos (desde a 

habitação até obras de estradas, barragens, etc., de operações produtivas 

(produto final resulta da interação entre várias especialidades) e tecnologia.” 

(Vasconcelos, 2018) 

Ao analisar as ideias expostas por Vasconcelos é possivel perceber que o setor 

da da Construção Civil é extremamente importante para Portugal como um todo, 

sendo uma atividade económica com caraterísticas únicas e bem definidas.  

É possivel perceber em sua dissertação que o setor da construção civil possui 

quesitos e fases importantes e que tais quesitos são condicionantes da 

funcionalidade da prevenção e segurança. Ele define quatro fases distintas, 

entretanto que se complementam: a conceção, a organização, a execução e a 

utilização. Destaco duas fases, a organização e a execução, sendo em meu 

ponto de vista estas duas fases imprenscindíveis para a segunça e saúde no 

trabalho, para que não ocorram intercorrências como acidentes e sinistralidades. 

2.4 A importância do PSS e da segunça na Construção Civil 

A Diretiva Estaleiros do Dedreto-Lei n.º 273/2003,  publicado em 29 de Outubro, 

expõe que “as condições de segurança no trabalho desenvolvido em estaleiros 

temporários ou móveis são frequentemente muito deficientes e estão na origem 

de um número preocupante de acidentes de trabalho graves e mortais, 

provocados sobretudo por quedas em altura, esmagamentos e soterramentos.” 

(Decreto-Lei nº 273/2003, nº1). O Decreto-Lei em questão evidencia em suas 

primeiras linhas que o mesmo foi elaborado para que pudesse ser normatizado 

por meio de fiscalização, nomeadamente para reduzir os riscos profissionais nos 

sectores com maior sinistralidade laboral. O texto normativo define ainda 

parametrizado no nº2 que: “O plano de segurança e saúde constitui um dos 

instrumentos fundamentais do planeamento e da organização da segurança no 

trabalho em estaleiros temporários ou móveis, ao dispor do sistema de 

coordenação de segurança, o que justifica a necessidade de aperfeiçoar a 
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respectiva regulamentação”. (Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro. nº2) . 

Este mesmo Decreto-Lei define: “As alterações relativas ao plano de segurança 

e saúde respeitam, em primeiro lugar, ao processo da sua elaboração. O plano 

deve ser elaborado a partir da fase do projecto da obra, sendo posteriormente 

desenvolvido e especificado antes de se passar à execução da obra, com a 

abertura do estaleiro.” (Decreto-Lei nº 273/2003, nº2, 1ºparágrafo) 

“Trata-se de um único plano de segurança e saúde para a obra, cuja elaboração 

acompanha a evolução da fase de projecto da obra para a da sua execução.” 

(Decreto-Lei nº 273/2003, nº2, 1ºparágrafo) 

O PSS – Plano de Segurança e Saúde regulamenta e defini sobre tudo o que 

precisa existir em uma obra e este possui como texto normativo basilar o 

Decreto-Lei nº273/2003.  

A coordenação de segurança é estrutura em virtude das actividades dos 

Coordenadores de Segurança (Coordenador de Projecto e Coordenador em 

Obra), tendo o coordenador de segurança possui especiais responsabilidades 

no que tange a coordenação e acompanhamento da segurança, higiene e saúde 

realidades no estaleiro. 

2.4.1 A importância da segurança e saúde no trabalho nas empresas 

A segurança e saúde no trabalho, ainda segundo Vasconcelos (2018), “(…) é 

vista muitas vezes como um custo e não como um investimento a longo prazo”. 

(Vasconcelos, 2018). Vasconcelos (2018), afirma ainda que: “No entanto, 

qualquer empresa pode obter vantagens investindo na segurança dos seus 

colaboradores. Mesmo as melhorias mais simples podem aumentar a 

competitividade e a rentabilidade da empresa, além de contribuir para a 

motivação dos trabalhadores.” (Vasconcelos, 2018)  

Vasconcelos (2018), em seu entendimento, clarifica que a segurança e saúde do 

trabalho precisa ser integrada à gestão das empresas para que a sensibilização 

seja o foco principal das decisões importantes, uma vez que o investimento 

normas eficazes na segurança e saúde no trabalho faz com que a 
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competitividades entre tais empresas seja maior, ao passo que aumenta 

entretanto o potencial de manutenção de clientes e a realização eficaz de novos 

negócios.  

Vasconcelos, em sua dissertação para grau de mestre, demonstra como objetivo 

analisar a segurança e saúde no trabalho dentro do setor da construção e fez a 

elaboração de uma plano de segurança e saúde. Por tal questão, procedeu-se 

um estudo evolutivo e histórico da segurança e saúde no trabalho no setor da 

construção civil. Foi realizada uma avaliação de riscos com isto analisou os 

perigos, riscos e foram atribuídas sugestões como medidas de melhoria para os 

trabalhados que foram analisados. 

Objetivo: Demonstrar os perigos e riscos no setor da construção civil. 

Materiais e métodos: Avaliação de risco por meio de um estudo evolutivo e 

histórico da segurança e saúde no trabalho 

Resultado: A segurança e saúde do trabalho precisa ser integrada à gestão das 

empresas para que a sensibilização seja o foco principal das decisões 

importantes. 

Conclusão: Com a integração da gestão às empresas, as melhorias mais simples 

podem aumentar a competitividade e a rentabilidade da empresa, além de 

contribuir para a motivação dos trabalhadores. 

Costella (1997) afirma que as subnotificações dos acidentes influencia e impacta 

diretamente na segurança do trabalho ao expor que “(…) Apesar da diminuição 

do número real dos acidentes do trabalho, pode-se notar o aumento da relação 

de óbitos por mil acidentes, demonstrando que algo está errado. Esta 

inconsistência entre os dados apresentados apontam para a ocorrência de 

subnotificação dos acidentes.” (Costella, 1997). 

Costella, em sua dissertação de Mestrado sobre os acidentes de trabalho, onde 

por meio do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), um formulário oficial 

para comunicar acidentes de trabalho no Brasil, fez um levantamento estatístico 
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sobre acidentes e doenças de trabalho. O estudo teve como objetivo contribuir 

para a diminuição dos acidentes de trabalho no setor da construção civil.  

O que pode-se perceber é que existem subnotificações, o que dificulta a 

fiscalização e o controle nas organizações e nas empresas. 

Costella, na dissertação que fizeram ao qual apresentou-se um levantamento da 

incidência de acidentes de trabalho e doenças na atividade da construção civil 

do Rio Grande do Sul, com dados obtidos através do CAP. Observou-se após a 

análise dos dados existes acidentes específicos nomeadamente com a diferença 

de nível e o impacto sofrido por peças de madeira. O intuito desse levantamento 

é subsidiar com a obtenção dos resultados as ações dos setores públicos e 

privados, tendo por base as principais causas de acidentes, para que seja 

reduzido o número e a gravidade dos acidentes. Ao final do estudo foi 

apresentada uma proposta para que seja mudada a CAT, para que seja 

transformado em um sistema eletrónico de aquisição de informações relativas 

ao acidente e doenças profissionais. 

Objetivo: Subsidiar as ações dos setores publicos e privados, tendo por base as 

principais causas de acidentes, para que os mesmos possam ser reduzidos. 

Materiais e métodos: Levantamento estatístico e análise dos dados já existentes. 

Resultado: Impacto significativo nos acidentes sofridos nomeadamentes com a 

diferença de nível e acidentes com peças de madeira. 

Conclusão: Foi apresentada uma proposta para que a comunicação de acidente 

de trabalho seja mudada. 

Cisz (2015), em sua monografia de especialização em Engenharia de Segurança 

no Trabalho expõe “(…) que apesar dos esforços empregados por parte das 

empresas e até mesmo dos funcionários, ainda encontramos a segurança do 

trabalho como um assunto tratado em segundo plano e mesmo que todos 

estejam cientes da importância da utilização do EPI, não obteremos nunca um 

resultado efetivamente positivo, enquanto houver a ausência de uma prática de 
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antecipação.” (Cisz, 2015).  

Quando paramos para analisar a afirmação de Cisz observamos a necessidade 

de haver um comprometimento mais do que o entendimento de “que deve ser 

obrigatório” usar EPI, é necessário que seja um comprometimento pessoal e 

conciente para que estes empregados vejam que ao proceder com o uso dos 

equipamentos de proteção procederão diretamente para contribuir para a 

proteção destes empregados, portanto, é necessário que haja o entendimento 

que aquele equipamento não está sendo usado para prejudicá-los e sim para 

protegê-los em seu dia-a-dia laboral. 

Cisz (2015), em sua monografia de especialização teve como objetivo evidenciar 

o uso dos equipamentos de proteção para que o trabalhador possa proteger sua 

saúde e sua segurança, foi aplicado um questionário, o que foi constatado com 

tal pesquisa que precisa ser feito para além de todo o cuidado quando do 

acidente, deve ser feito um trabalho de prevenção com a conscientização e 

antecipação.  

Objetivo: Conscientizar os funcionários através do uso de EPI 

Materiais e métodos: Estudo do caso com alicação de questionário.   

Resultado: A necessidade de relembrar aos funcionários a importância dos 

equipamentos de proteção individuais.  

Conclusão: Resposta positiva por parte dos funcionários em aceitar a 

reeducação do uso dos equipamentos de proteção individuais. 

Costa (2011), em seu artigo, afirma que, “uma das grandes preocupações da 

construtora, que procura deixar sempre clara, para o empreiteiro, a sua 

responsabilidade frente aos possíveis problemas com a fiscalização, 

informando-lhe, inclusive, que, na eventualidade de autuações, as penalizações 

serão totalmente repassadas a ele, uma vez que, legalmente, é a Construtora a 

responsável por todos os profissionais que atuam em seus canteiros”. (Costa, 

2011). 
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O real motivo de os donos de obra clarificarem tais questões aos empreiteiros é 

justamente pelo fato de existem acordos informais, onde o empreiteiro se dispõe 

responsável pelos empregados que são contratados para desempenharem suas 

atividades em obra, ao passo que são assumidos riscos pelo mesmo empreiteiro, 

que pode resultar na ausência de contratos formais, e consequentes acidentes 

de trabalho. 

Por virtude de todo o conteúdo ora pesquisado, devemos portanto analisar as 

atitudes e os consequentes resultados, a certificação implementação corretas de 

um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho eficaz é o que será 

em todos os quesitos a base na prevenção  no que tange os riscos laborais nas 

organizações, tal gestão contribui com o desenvolvimento de ambientes de 

trabalho saudáveis e seguros. O que permite também às organizações 

identificar, fiscalizar e controlar os riscos para a segunrança e saúdes de todos 

os trabalhores, fazendo com que seja reduzido os números de acidentes. 

Faz-se a necessidade de maneira imperiosa que exista uma vasta informação e 

formação para que assim resulte em um resultado positivo no que tange a 

prevenção e minimização de acidentes. As decisões administrativas das 

organizações precisam ser acertivas ao passo que o resultado seja determinante 

na prevenção à produção dos riscos.  

Objetivo: Artigo com uma análise comparativa do mercado de trabalho do setor 

da Construção Civil, no Brasil e na França, em um contexto de flexibilização. 

Materiais e métodos: Pesquisas nos dois países, para aprofundar 

especificamente a informalidade dos contratos de trabalho no setor.  

Resultado: Verificou que os trabalhos frente às ilegalidades são enormes no 

mesmo de trabalho no setor da construção civil. 

Conclusão: O setor nos dois paises se organiza com base na informalidade no 

intuito de fidelizar os trabalhores mesmo que para isso tenha que mantê-los na 

informalidade. 
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3. Enquadramento Teórico 

O Manual do Estaleiro, adiante designado por M.E., contém as regras de 

organização e funcionamento do estaleiro que devem ser observadas durante a 

execução da obra. 

As regras do M.E. tem em vista, nomeadamente, o enquadramento das relações 

de todos os intervenientes no estaleiro, em particular no que se refere às 

relações entre o Dono da Obra, Fiscalização e o Empreiteiro, de modo a 

assegurar a prevenção dos riscos, bem como outros aspectos considerados 

necessários para a boa execução da obra. 

3.1 Enquadramento Legal 

De acordo com a portaria n.º 101/96 de 3 de abril, – “regulamenta as prescrições 

mínimas de segurança e saúde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros 

temporários ou móveis”. (Portaria n.º 101/96, de 3 de abril., 1996) 

Portaria n.º 1456 – A/95 de 11 de dezembro – “regulamenta as prescrições 

mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no 

trabalho”. (Portaria n.º 1456 – A/95 de 11 de dezembro, 1995) 

3.1.1 Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 

Artigo 1º. 

“A presente lei aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação 

profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 

projetos, coordenação de projetos, direção de obra pública ou particular, 

condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras 

de classe 6 ou superior e de direção de fiscalização de obras públicas ou 

particulares, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.” 

(Lei nº 40/2015, de 1 de junho, 2015) 

Estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 

elaboração e subscrição de projetos, coordenação de projetos, direção de obra 
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pública ou particular, condução da execução dos trabalhos das diferentes 

especialidades nas obras particulares de classe 6 ou superior e de direção de 

fiscalização de obras públicas ou particulares, procedendo à primeira alteração 

à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. (Lei nº 40/2015, de 1 de junho, 2015) 

3.1.2 Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro 

O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, revoga e substitui o  

Decreto-Lei n.º 155/95, de 01 de julho, tendo este como principal objetivo 

melhorar as condições de segurança no trabalho desenvolvido nos estaleiros, 

portanto “aplica-se a todos os ramos de atividade dos sectores privado, à 

administração pública, e demais pessoas coletas de direito público, bem como a 

trabalhadores independentes, nos trabalhos de construção de edifícios e de 

engenharia civil”. (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro) 

3.2  Instalações e equipamentos de apoio à produção e 
vedação do estaleiro 

3.1.3 Localização 

Devido á natureza dos trabalhos, o estaleiro de apoio á obra será fixo, sendo a 

delimitação dos trabalhos coordenados com os elementos da fiscalização. 

Possuindo a respectiva sinalização de segurança, assegurando, assim, a não 

intrusão por parte de pessoas não autorizadas. 

Este edifício localiza-se na Avenida Sanches de Miranda, Recolhimento 

Ramalho Barahona, 30, Évora, e prevê-se a instalação do estaleiro no recinto do 

edifício. 

3.1.4 Identificação do tipo de instalações de apoio à produção 

As instalações de apoio à construção são preponderantes para o bom 

desenvolvimento do processo construtivo. 

Armazéns de estaleiro 

Em obra será colocado um contentor ferramenteiro, com a funcionalidade de 
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armazém de estaleiro, sendo este destinado ao depósito temporário de materiais 

e equipamentos, o qual deve será implantado num local estratégico em virtude 

de ser necessária a carga e descarga constante destes (materiais e 

equipamentos). 

Os materiais e objetos não estarão em contacto com o chão, mas sim sobre 

paletes ou estrados de madeira. Um aspeto a ter em conta é a divisão dos 

materiais por categorias e a organização do seu armazenamento de modo a que 

a sua remoção se possa fazer sequencialmente e que fiquem corredores de 

acesso entre os mesmos. 

É normal a diversidade de materiais no armazém e o risco de incêndio é sempre 

possível; deste modo, deverá ser proibido fumar ou foguear no seu interior. 

Estaleiro de ferro 

Quanto ao estaleiro do ferro, este será constituído pelos seguintes sectores: 

• parque de armazenamento de ferro; 

• sector de corte; 

• sector de dobragem; 

• sector de armação; 

• sector de armazenamento dos elementos montados. 
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Figura 4 - Parque de ferro / preparação  

 

A descarga e o empilhamento dos varões de ferro nas divisórias do parque de 

armazenamento são efetuados através de gruas ou de outros dispositivos de 

elevação. A utilização deste processo implica que se pondere com muito cuidado 

as questões relacionadas com a capacidade de carga e a localização da grua, 

bem como com a segurança na elevação e transporte dos feixes de varões. 

Junto do parque de armazenamento de ferro será instalada uma máquina para 

o corte dos varões. Esta máquina deverá ser móvel, de modo a poder deslocar-

se ao longo do armazenamento de ferro, facilitando assim o trabalho e 

garantindo melhores rendimentos na operação de corte. 

Após o corte, os varões irão ser dobrados em bancadas (geralmente de 

madeira), de uma forma manual, onde o armador de ferro utiliza a chave de 

dobrar, ou a máquina de moldagem, que permite dobragem simultaneamente 

vários varões e, obviamente, melhores rendimentos do que o processo manual. 
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Esta máquina deverá estar equipada com um dispositivo de paragem de 

emergência. 

A armação do ferro executa-se normalmente com a ajuda de cavaletes ou outros 

dispositivos semelhantes, que suportam entre si os varões que estão a ser 

ligados conforme o estipulado no projeto. Nesta operação utiliza-se a chave de 

atar. 

As armaduras montadas irão ser concentradas num local para posteriormente 

serem transportadas pela grua com destino aos locais definitivos de montagem. 

Durante todo este “processo”, é importante definir-se uma zona para a colocação 

dos desperdícios de ferro, manter limpa e arrumada toda a zona de laboração, 

em especial as zonas envolventes das máquinas de cortar e dobrar, e montar 

um telheiro para resguardar os trabalhadores e as máquinas dos agentes 

atmosféricos. 

Identificação das Vedações 

Prevê-se a instalação do estaleiro no recinto da piscina, e a mesma já se 

encontra vedada. No entanto, caso se verifique que há necessidade de vedar 

ainda assim, colocar-se-à vedação que circunde toda ou a parte necessária do 

terreno ocupado; esta vedação terá a altura e a “transparência” necessárias para 

garantir a privacidade pretendida, conforme figuras abaixo. 

A vedação da obra será efetuada com tapumes metálicos. 

 

Figura 5 – Vedação de estaleiro  

 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

64 

 

 

Figura 6 – Vedação de estaleiro de obra 

 

No que diz respeito aos portões, estes terão uma largura suficiente, para facilitar 

a passagem de qualquer veículo (tendo em atenção as viaturas e equipamentos 

previstos de utilizar em obra) e, assim como as portas, obedeceram às 

características previstas na Portaria n.º 101/96. 

3.2 Sinalização de Segurança 

Atualmente, os trabalhadores são confrontados, no seu dia-a-dia, com situações 

que fazem perigar a sua saúde e a sua integridade física, correndo todo um 

conjunto de riscos específicos nos locais de trabalho. 

Perante isto serve a presente Memória Descritiva e Justificativa para apresentar 

a forma de como pretende a segurança em obra salvaguardar a segurança dos 

trabalhadores e dos demais utentes. 

Esta sinalização tem como função informar todos os intervenientes da via e do 

estaleiro da existência de possíveis obstáculos, levando-os a adequar os seus 

comportamentos às circunstâncias. 
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Os meios e os dispositivos de sinalização serão regularmente limpos, 

conservados, verificados e, se necessário, reparados ou substituídos. 

Os meios ou dispositivos de Sinalização são colocados em número suficiente e 

estão localizados dependendo da importância dos riscos, dos perigos e da 

extensão da zona a cobrir. 

Entre a sinalização de segurança e saúde no trabalho, utilizada e colocada em 

obra, teremos: 

• Sinalização de obstáculos e locais perigosos; 

• Marcação das vias de circulação; 

• Comunicação verbal; 

• Sinais gestuais. 

A maioria desta sinalização será traduzida em sinais verticais de advertência, 

com várias aplicações, entre os quais: 

 

Quadro 3 – Sinalização de Segurança; fonte: RIPORTICO 

3.2.1 Plano de Sinalização 

O Plano de Sinalização tem como objetivo chamar a atenção, de uma forma 

rápida e inteligível, para objetos e situações suscetíveis de provocar 
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determinados perigos. 

A eficácia da sinalização de segurança depende em particular da informação 

completa e permanentemente renovada que for dispensada a todas as pessoas 

que dela possam tirar proveito. Definir os princípios a cumprir, no 

estabelecimento das circulações da obra. 

A obra na sua globalidade estará sinalizada em todos os locais em que se 

verifique a existência de qualquer tipo de trabalhos de acordo com o estipulado 

nos cadernos da Estradas de Portugal, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 7 – Sinalização de aproximação 

 

Sinalização de aproximação: é colocada antes da zona de trabalhos e é 

constituído por: 

Pré-sinalização: alerta com suficiente antecedência os condutores, indicando a 

aproximação de perigo. 
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Sinalização avançada e intermédia: Obriga aos condutores a um redobrar de 

atenção e prudência e leva a uma progressiva diminuição do andamento dos 

veículos. 

Sinalização de posição: Delimita a zona de trabalhos, garantindo a protecção 

dos trabalhadores e a facilidade de acesso das viaturas de socorro e/ou 

assistência. 

Sinalização final: Informa os condutores que a zona de restrição terminou e que 

as condições de circulação voltaram ao normal. 

De seguida apresentam-se os planos de sinalização para todas as situações 

prováveis em obra. Com o desenrolar da mesma, caso haja alguma situação que 

não esteja contemplado neste plano, o mesmo será atualizado com a devida 

antecedência. 

3.2.2 Colocação de sinais 

Na montagem e desmontagem da sinalização, dever-se-á ter sempre em conta 

os seguintes princípios: 

• A sinalização deverá ser coerente em qualquer altura. Durante as operações 

de montagem e desmontagem da sinalização temporária, esta não poderá 

ficar em contradição com a permanente. 

• A permanência das pessoas nas zonas de circulação deverá ser mínima. Ao 

executar estas operações dever-se-á organizar o trabalho de modo a evitar 

esta situação ou reduzi-la ao menor tempo possível. 

Colocação da Sinalização 
A colocação da sinalização deverá ser executada pela ordem em que os 

condutores a vão encontrar: primeiro a sinalização de aproximação, depois a de 

posição e por ultimo a final. Caso não seja possível montar a sinalização de uma 

só vez, deverão os sinais ser colocados no local sem estarem visíveis aos 

condutores, tornando-os visíveis após estarem reunidas as necessárias 

condições. 
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Desmontagem de Sinalização 
A desmontagem da sinalização é executada pela ordem inversa àquela por que 

foi montada. 

3.2.3  Controlo de Acessos 

A delimitação de todo o perímetro do estaleiro já existente ou com chapas 

metálicas que possa vir a ser colocado, garante a impossibilidade de acesso a 

elementos estranhos à obra para o interior do estaleiro. 

A localização das entradas do estaleiro serão definidas com base num estudo 

prévio da circulação quer da obra quer da sua envolvente. 

A entrada e saída do estaleiro será processada através de um portão para 

acesso a viaturas (carga e descarga de materiais) e uma porta de acesso ao 

pessoal e visitantes. O acesso ao estaleiro, só será permitido após validação da 

presença junto do técnico/ Encarregado de apoio à obra. Este portão será 

sinalizada com uma placa de proibição de entrada de pessoas estranhas à obra 

de acordo com a figura que segue. 

O portão de acesso encontrar-se-á normalmente fechado e apenas as pessoas 

afetas à obra terão acesso à chave da fechadura. 

 

Figura 8 – Sinalização a colocar no local de acesso ao estaleiro 

 

O portão e a porta em causa terão também funções de fuga de trabalhadores da 

obra/ estaleiro, no enquadramento do Plano de Emergência. 

Em caso de visitas ao estaleiro, estas serão devidamente acompanhadas no seu 
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interior por pessoal designado pela Direção de Obra. 

Todas as viaturas ficarão proibidas de entrada no interior do estaleiro, excluindo 

o caso dos veículos afetos à Direção de Obra/Encarregado, Fiscalização e de 

carga ou descarga de material. 

A permanência de viaturas para carga ou descarga de materiais, só será 

permitida durante o tempo estritamente necessário à concretização dessas 

actividades. 

3.2.4 Protecção de peões contra queda de objetos 

A permanência de pessoas estranhas ao serviço, é expressamente proibida. 

Todos os trabalhadores afetos à obra, têm obrigatoriamente de usar capacete 

como proteção de queda de objetos. 

3.3 Proteções Coletivas, Individuais, e Combate a Incêndios 

Proteções Coletivas 
Entende-se por Proteção Coletiva o conjunto de meios a instalar, destinados a 

proteger todos, ou grupos definidos de trabalhadores no estaleiro. Tendo por 

objetivo definir os meios de proteção coletiva a instalar no local da obra, o quadro 

seguinte indica esses mesmos meios selecionados por cada tipo de risco. 

Riscos e Equipamentos 
de Proteção 
Coletiva 

Riscos EPC 

Esmagamento • Delimitar as zonas em que se verifiquem cargas 
suspensas. 

 

Queda no mesmo 
nível 

• Assegurar que os materiais e equipamentos 

estejam devidamente arrumados. 

• Manter o estaleiro limpo e arrumado. 

• Caminhos de circulação desimpedidos 
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Queda de objetos 

• Nas áreas onde é suposta a queda de objetos criar 
uma proteção envolvente e dotá-la de proteções 

físicas adequadas com guarda corpos rígidos de 

madeira ou metálicos fixos em ferros. 

• Limitar o acesso a pessoas estranhas com 

recurso a sinalização adequada. 
• Acondicionamento de materiais para transporte e 

elevação 

 

Quedas em altura 

• Utilizar andaimes homologados, nos trabalhos em 

altura efetuados a mais de 4 m. (DL 41821). 

• Delimitação das escavações com recurso a 

guarda corpos rígidos metálicos ou de madeira 

fixo em ferros ou rede sinalizadora. 

 • Sinalização de segurança 

 
 

 
Colisão com máquinas 

e veículos 

• Definir a circulação dos veículos de carga que deverão 
ser diferentes dos acessos de pessoas. 

• Balizar com fita sinalizadora as zonas 

condicionadas ao movimento de máquinas. 

• Não permitir a permanência de pessoas na 

zona de manobra das máquinas. 

• Sinalização 

 

 

 
Electrocução 

• Consultar cadastro das infraestruturas. 

• Colocar guarda corpos de proteção envolvendo os 
postos de transformação ou limitando em altura o 

movimento dos equipamentos. 

• A instalação elétrica deverá cumprir com os 

imperativos legais técnicos e de segurança. (DL 

740/74). 

• Colocar a cabina do quadro geral em local 

acessível e sobrelevado e sinalizado. 

 

 
Incêndio 

• Sinalização de segurança 

• Extintores 

Quadro 4 – Riscos e Equipamentos de Proteção Coletiva; fonte: RIPORTICO 
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Proteções Individuais 
O Plano de Proteções Individuais preconizado visa a atenuação dos riscos 

associados às tarefas específicas de cada trabalhador, assentando 

essencialmente na utilização de equipamentos de proteção individual (EPI). 

Por EPI entende-se qualquer equipamento ou seu acessório destinado a uso 

pessoal do trabalhador para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua 

segurança ou saúde no desempenho das tarefas que lhe são cometidas. 

Os EPI’s são de uso obrigatório, consoante os riscos a que estão expostos, 

definindo-se, no entanto, a utilização obrigatória de capacete de proteção, colete 

refletor e botas de segurança com biqueira e palmilha de aço. Para além destes 

epi’s, e de acordo com a empreitada, poderá ser necessária a utilização de arnês 

de segurança, luvas de proteção, tampões para ouvidos e óculos de proteção. 

Deteção e combate a incêndios 
O estaleiro está munido de 3 extintores de 6Kg de Pó Químico ABC, mais 

especificamente 1 no contentor escritório, um no contentor de reuniões e outro 

no contentor Ferramenteiro/armazém de estaleiro. 

No estaleiro, há trabalhadores em número suficiente, devidamente instruídos 

sobre o uso do material e equipamentos de combate a incêndios. Este tipo de 

material deve estar sinalizado. 

3.4 Infraestruturas Técnicas do Estaleiro  

A organização de um estaleiro depende de um conjunto de fatores que devem 

contribuir para o bom funcionamento deste. A admissão dos trabalhadores no 

estaleiro, as condições das instalações para o pessoal e as condições de 

trabalho na execução das diferentes tarefas são aspetos importantes na 

orgânica do estaleiro. O estaleiro deve ser organizado de forma a responder 

inequivocamente a todas as situações surgidas ou criadas com o 

desenvolvimento dos trabalhos.  

“Todo o pessoal em obra, deve estar devidamente sensibilizado para a correta 
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organização do mesmo”. (Mendes, 2008) 

A organização do estaleiro é crucial para que haja uma arrumação dos vários 

elementos do estaleiro, de modo a: 

• Reduzir ao mínimo os percursos internos; 

• Otimizar os espaços ocupados; 

• Prever meios para a manutenção e conservação das instalações sociais; 

• Prever adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou 

permanência dos trabalhadores; 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 9 – Vitrine para fixação de documentação de obra; fonte: : (DPS_38-018-5, 2017) 

 

3.4.1 Plano de acesso e circulação dentro do estaleiro 

A ocorrência de acidentes em estaleiros está muitas vezes associada à 

movimentação de viaturas/equipamentos e de cargas pesadas. 

O acesso ao estaleiro só deverá ser efetuado através da única entrada/ saída; 

todas as outras possíveis maneiras de entrar deverão ser evitadas devido ao 

perigo que delas advêm. 

A circulação dentro do estaleiro só deve ser feita utilizando as vias que foram 

definidas no projecto de Estaleiro e que se encontram desenhadas na planta de 

estaleiro. 

Toda a restante sinalética será colocada, tal como, ponto de encontro, uso 
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obrigatório de capacete, luvas e botas, perigo de carga suspensa. 

3.4.2  Informação e Divulgação aos trabalhadores 

A informação constante neste plano de estaleiro será dada a todos os 

trabalhadores envolvidos nesta atividade através da formação de acolhimento. 

Já no que concerne à informação e divulgação do plano em causa às 

autoridades, nomeadamente GNR/PSP, Proteção Civil, Bombeiros, Câmara 

Municipal, e outras entidades com jurisdição no local de realização dos trabalhos, 

o mesmo será enviado pela fiscalização / Dono de Obra. 

3.5 Plano de Segurança e Saúde 

3.5.1 Organização do Plano de Segurança e Saúde - PSS 

O presente Plano de Segurança e Saúde para a Execução da Obra (PSS) 

encontra-se baseado no Plano de Segurança e Saúde – Fase Projeto da obra  

“Empreitada de Obra de Construção do Edifício da Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Évora (Construção 

A)”. 

A documentação do plano de segurança e saúde pretende dar cumprimento ao 

estabelecido no Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, que transpõe para a 

ordem jurídica interna a Diretiva nº 92/57/CEE, relativa às prescrições mínimas 

de Segurança e Saúde no Trabalho a aplicar nos estaleiros temporários ou 

móveis, assim como, ser um documento fundamental para a Gestão da 

Segurança em Obra, reunindo para o efeito um conjunto de informações 

importantes em matéria de Segurança e Saúde, que serão fatores de realce na 

redução/eliminação dos riscos de ocorrência de acidentes e no aumento da 

proteção e promoção da Saúde dos trabalhadores durante a execução da 

presente empreitada. 

Este plano foi baseado no Caderno de Encargo e ao projeto, estando adaptado 

aos meios e métodos de execução de que dispomos para a execução da obra. 

Submetemo-lo à aprovação do Dono de Obra, mediante validação técnica do 
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Coordenador de Segurança e Saúde da fase de execução da obra, de acordo 

com o estabelecido no nº 1 do Artigo 12º do DL nº 273/2003 de 29 de Outubro. 

O diploma legal acima citado impõe que só se possa iniciar a implantação do 

estaleiro depois da aprovação do PSS pelo Dono de Obra. 

O PSS e as suas alterações estarão acessíveis a todos os intervenientes no 

estaleiro, bem como será promovida a divulgação do mesmo e obrigados os 

subempreiteiros e trabalhadores independentes ao cumprimento das medidas 

nele previstas. A Entidade Executante entregará aos subempreiteiros os 

elementos constantes do PSS que estabelecem as medidas de prevenção de 

riscos profissionais correspondentes a cada operação incluída nos trabalhos a 

desenvolver por cada subempreiteiro/trabalhador independente. A entrega 

daqueles documentos será acompanhada de uma declaração de compromisso 

de execução das referidas medidas de prevenção. Cabe ao Coordenador de 

Segurança em obra verificar o cumprimento do PSS, bem como de outras 

obrigações dos vários intervenientes em obra em matéria de segurança no 

trabalho de construção. 

3.5.2  Adaptação / complemento do PSS 

Este PSS foi elaborado de forma a ter um carácter dinâmico e evolutivo durante 

a execução dos trabalhos da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e 

registos de todas as medidas implementadas do âmbito da segurança e saúde. 

A adaptação / complemento do PSS consiste assim essencialmente na 

preparação e integração de projetos, planos e procedimentos referidos neste 

documento e na realização de registos das ações executadas que no seu 

conjunto serão incluídos nos anexos e que farão parte integrante do PSS. 

A manutenção atualizada da documentação do PSS é responsabilidade da 

responsabilidade do Entidade Executante. 

Todos os arquivos do âmbito do PSS permanecerão no Estaleiro, arrumados de 

modo organizado em estantes durante toda a fase de construção. Caso seja 

necessário utilizar documentos noutros locais devem ser efetuadas cópias. 
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3.5.3 Entrega do Plano de Segurança e de Saúde 

Após a conclusão de todos os trabalhos da empreitada no ato da Receção 

Provisória, será entregue à Fiscalização, e esta ao Dono da Obra, o PSS 

organizado nos termos previstos. 

Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, a Entidade 

Executante obriga-se a proceder à sua realização de acordo com o estipulado 

no PSS e a planear e implementar as medidas necessárias, bem como a 

promover a integração dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se 

justifique. 

3.5.4  Objetivos e princípios de atuação do Plano de Segurança e Saúde 

O Plano de Segurança e Saúde tem como objetivo, através da identificação dos 

perigos a que os trabalhadores podem estar expostos nas diferentes fases da 

obra e da avaliação dos riscos deles decorrentes, estabelecer um conjunto de 

medidas a aplicar durante a execução dos trabalhos, conducentes à eliminação 

ou ao controlo dos fatores de risco e à redução da probabilidade de ocorrência 

de acidentes/incidentes de forma a: 

• Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores 

condições de segurança e saúde adequadas; 

• Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes da implementação de 

boas condições de trabalho; 

• Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e 

económicos associados; 

• Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço 

adequadamente organizado e ambientalmente correto. 

Para a integração dos elementos que constituem as adaptações/complementos 

resultantes da implementação do preconizado neste PSS, constituíram-se 

anexos, com uma numeração sequencial. 
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Todos os arquivos do âmbito do PSS permanecerão no Estaleiro, arrumados de 

modo organizado e disponíveis durante toda a fase de construção. 

O PSS tem um carácter dinâmico e evolutivo durante a execução dos trabalhos 

da empreitada, integrando os projetos, planos e registos de todas as medidas do 

âmbito da segurança e saúde. As adaptações/complementos serão feitas 

atendendo aos métodos e processos construtivos utilizados na execução dos 

trabalhos, aos condicionalismos existentes, à organização do estaleiro e ao 

planeamento da obra, à carga de mão-de-obra e aos equipamentos utilizados. 

O alcance dos objetivos referidos anteriormente baseia-se num conjunto de 

princípios de atuação que deverão ser assumidos perante o Dono da Obra, pela 

Direção Técnica da Empreitada, pela Fiscalização e pelos Coordenadores de 

Segurança, nomeadamente:  

• Reconhecer a segurança no trabalho como parte influente do desempenho; 

• Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e saúde 

no trabalho; 

• Evitar os riscos e avaliar e combater na origem os riscos que possam ser 

evitados; 

• Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de 

prevenção e proteção necessárias; 

• Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

• Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção 

dos postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho 

e dos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na produção; 

• Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção 

individual; 

• Registar o planeamento das ações e a sua realização de forma a evidenciar 
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a sua preparação e execução; 

• Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser 

envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas; 

• Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos 

colegas que possam ser afetados pelas suas ações; 

• Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situações 

de perigo que detetem, mesmo que estas não interfiram diretamente com a 

sua segurança; 

• Promover as ações necessárias para dar instruções adequadas aos 

trabalhadores, para que sejam compreendidas por todos as ações a 

implementar para assegurar a segurança no trabalho; 

• Alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação 

das ações planeadas para garantir a segurança no trabalho, tendo em conta 

o estado de evolução da técnica. 

Caracterização da Empreitada  
A empreitada tem como finalidade, o melhoramento dos serviços prestados pela 

Santa Casa da Misericórdia de Évora, com vista a melhorar as condições de 

conforto e espaço, propriamente dito, através da construção de raiz de um novo 

edifício, que terá ligação, ao edifício existente Ramalho Barahona, através de 

um corredor de pouca pendente em que a circulação entre ambos fica 

devidamente salvaguardada e confortável. 

No edifício existente será intervencionada a cozinha e a lavandaria, que dará 

apoio ao novo edifício a construir. 

Quanto ao novo edifício será formado por dois pisos, sendo a sua 

compartimentação a seguinte: 

• Piso 0 
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Neste piso temos o edifício dividido em 16 quartos, 42 camas no máximo, duas 

salas de trabalho, na zona central, sendo que temos quartos com áreas para 

triplos e para duplos. Ainda neste piso temos num extremo a zona da receção 

do edifício, receção que se inclui de apoio ao piso superior e intermédio, temos 

uma zona de estar/refeitório com apoio de sanitários adequados. Os extremos 

do edifício estão dotados de elevadores e escadas para corretas acessibilidades 

a todos os pisos. Num dos extremos temos casas de banho para visitantes. 

• Piso 1  

Neste piso também existem quartos, nomeadamente 15, 45 camas no máximo, 

duas salas de trabalho, na zona central. Ainda neste piso temos num extremo 

um conjunto de pequenos espaços que dão apoio ao piso em si. Os extremos do 

edifício estão dotados de elevadores e escadas para corretas acessibilidades a 

todos os pisos.  Num dos extremos temos casas de banho para visitantes. 

A Empreitada compreende todos os trabalhos previstos nos projetos, 

apresentando-se a seguir uma caracterização sumária dos aspetos mais 

relevantes dos trabalhos a executar: 

• Movimentação de Terras 

• Execução de Estrutura 

• Execução de Cobertura 

• Execução de Alvenaria 

• Execução de Rebocos / Estuques 

• Assentamento de pavimentos/revestimentos e outros 

• Execução de pinturas interiores/exteriores 

• Montagem de Serralharias / Carpintarias 

• Arranjos exteriores 
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• Arranjos na envolvente da obra 

3.5.5 Trabalhos com Riscos Especiais 

O PSS de projeto contempla uma lista não exaustiva de trabalhos que envolvem 

riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores 

São considerados como riscos especiais para a segurança e saúde dos 

trabalhadores, os trabalhos especificados no artigo 7º, do Decreto – Lei nº 273/ 

2003, de 29 de outubro, conforme se apresenta na tabela abaixo. 

TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS SEGUNDO O ARTIGO 7.º, DO 
DECRETO-LEI N.º 273/2003, DE 29 DE OUTUBRO 
 

a) Que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento 

ou de queda em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade 

ou dos meios utilizados, ou do meio envolvente do posto, ou da situação de 

trabalho, ou do estaleiro; 

Que exponham os trabalhadores a riscos químicos ou biológicos suscetíveis 

de causar doenças profissionais 

Que exponham os trabalhadores a radiações ionizantes, quando for 

obrigatória a designação de zonas controladas ou vigiadas 

Efetuados na proximidade de linhas elétricas de média e alta tensão 

Efetuados em vias ferroviárias ou rodoviárias que se encontrem em utilização, 

ou na sua proximidade 

De mergulho com aparelhagem ou que impliquem risco de afogamento 

Em poços, túneis, galerias ou caixões de ar comprimido 

Que envolvam a utilização de explosivos, ou suscetíveis de originarem riscos 

derivados de atmosferas explosivas 

De montagem e desmontagem de elementos prefabricados ou outros, cuja 

forma, dimensão ou peso exponham os trabalhadores a risco grave 
Quadro 5 – Trabalhos com riscos especiais segundo artigo 7 do DL Nº 273/2003 de 29 de outubro; fonte 

RIPORTICO 

 

Face à listagem evidenciada, apresenta-se de seguida, a identificação dos riscos 

especiais para a presente empreitada.  
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LISTA DE RISCOS ESPECIAIS 

 

RISCOS 

B M A 

Risco de Soterramento  x  

Risco de Afundamento     

Risco de Queda em Altura  x  

Riscos Químicos x   

Riscos Biológicos x   

Radiações Ionizantes x   

Linhas Elétricas de média e alta tensão    

Vias ferroviárias    

Vias rodoviárias  x  

Mergulho    

Poços    

Túneis     

Galerias    

Caixões de ar comprimido    

Atmosferas Explosivas    

Montagem e Desmontagem de elementos 

pré-fabricadas ou outros 

 x  

Outros Riscos suscetíveis de constituir 

risco grave 

X   

Quadro 6 – Lista de trabalhos com Riscos Especiais; fonte: RIPORTICO 

Lista de Materiais com Riscos Especiais 
A presente empreitada inclui alguns materiais com riscos especiais para a 

segurança e saúde dos trabalhadores, os quais estão identificados na tabela 

abaixo, bem como as medidas preventivas para cada um deles. 

Sempre que no desenvolver da obra haja necessidade de utilização de outro 
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material que não esteja incorporado nesta tabela, será apresentada a respetiva 

ficha de segurança do mesmo. 

MATERIAI
S/ 
PRODUTO
S 

RISCOS 
POTENCIAIS 

RISCOS 
(*) 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

B M A 
 

Cimento 

 

Argamassas 

 

Betões 

• Dermatoses   X 
- Prevenir o contacto do cimento ou água 

com a pele; 

- Utilizar máscara e óculos nos trabalhos 

com poeiras de cimento; 

- Proibir despejos de argamassa ou 
limpezas de autobetoneiras fora dos locais 

delimitados. 

• Problemas 

respiratórios 
 X  

Aditivos 

• Intoxicação   X 
- Armazenamento em local refrigerado; 

- Respeitar as medidas gerais de higiene 
aplicáveis ao manuseamento de produtos 

químicos; 

- Respeitar as indicações do rótulo e as 

instruções de utilização. 

• Dermatoses   X 

Aços 

• Perfuração / 

cortes 
 X  

- Utilização de equipamento de proteção 

apropriado ao manuseamento do mesmo 
material; 

- Verificar sempre o estado de conservação 
do material antes de qualquer utilização; 

- Manusear de forma a não provocar vincos, 
que reduzem a sua resistência e a sua 

duração; 

• Acidentes 

vários 
 X  

Combustívei

s 

• Incêndio   X 
- Isolar o armazenamento dos 

combustíveis; 

- Utilizar depósito adequado e seguro; 

- Proibir fumar ou foguear; 

- Colocar tina de retenção de derrames com 

areia e água e efetuar limpeza frequente; 

- Colocar extintor próximo do local de 

manuseamento dos combustíveis; 

- Garantir proteção diferencial e ligação 

terra na instalação elétrica próxima; 

- Colocar os lubrificantes em vasilhame 

• Explosão   X 

• Intoxicação   X 

• Dermatoses   X 
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MATERIAI
S/ 
PRODUTO
S 

RISCOS 
POTENCIAIS 

RISCOS 
(*) 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

B M A 
 

apropriado e devidamente identificado; 

- Sinalização; 

Óleos 

Lubrificantes 

• Dermatoses   X 
- Manuseamento de forma adequada para 
evitar o contacto direto coma apele; 

- Utilização de luvas de proteção; 

- Armazenar em local adequado; 

- Colocar os lubrificantes em vasilhame 

apropriado e devidamente identificado; 

• Intoxicação   X 

Tintas 

 

Solventes 

 

Colas 

 

Vernizes 

 

Resinas 

Epoxys 

• Dermatoses,  X  
- Garantir o arejamento e ventilação do 

local 

- Utilizar mascara de cartucho 

- Seguir as instruções de segurança 

indicadas no rótulo 

- Controlar fontes de calor, nomeadamente 

projetores 

- Assegurar a vigilância médica para 
avaliação da exposição a estes solventes 

- Não fumar 

- Proibir chama nua 

- Eliminar atividades incompatíveis, 

nomeadamente as que utilizem 
ferramentas elétricas. 

- Ter no local, bem visível um extintor de pó 

químico. 

• Intoxicações,   X 

• Infeções 

respiratórias  
  X 

• Incêndio    X 

Produtos 

Betuminosos 

• Dermatoses  X  - Utilização de luvas e de avental de 

proteção; 

- Sinalização de manuseamento de 

produtos/ materiais com temperaturas 

elevadas; 

- Utilização de máscaras para evitar 

respirar os gases das misturas e produtos 
betuminosos; 

• Queimaduras   X 

- Carcinoma X   

Geotextil - Irritação da X   
- Utilização de luvas e máscara de 

proteção; 
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MATERIAI
S/ 
PRODUTO
S 

RISCOS 
POTENCIAIS 

RISCOS 
(*) 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

B M A 
 

pele 

Ar 

comprimido 
• Explosão  X  

- Ter o cuidado de não colocar as garrafas 

de ar expostas ao sol e altas temperaturas; 

Oxigénio/ 

Acetileno 

• Incêndio  X  - Utilização adequada do equipamento 

através do controlo da pressão 

(manómetros);  

- Manutenção periódica ao equipamento;  

- Formação adequada do pessoal que 

utiliza os sistemas de oxi-corte / soldadura; 

• Explosão  X  

(*) Avaliação dos riscos:   B= Baixo;  M= Médio; A= Alto 
Quadro 7 – Lista de Materiais com Riscos Especiais; fonte: RIPORTICO 

 

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos das Atividades em Obra 

A avaliação de riscos é um processo contínuo que deve ser utilizado 

constantemente na procura de minimizar os perigos e os respetivos riscos que 

se lhe encontram associados. Para a avaliação dos riscos profissionais 

decorrentes da atividade selecionada para este trabalho foi utilizado um método 

qualitativo. 

O método qualitativo consiste em, para cada perigo identificado, estimar a 

magnitude da gravidade e da probabilidade de ocorrência do perigo de uma 

forma qualitativa, tendo como base elementos de comparação (tais como: 

histórico de dados estatísticos; o que é esperado acontecer segundo a opinião 

de pessoas/trabalhadores experientes e representantes para a segurança e 

saúde no trabalho). A classificação dos eventos danosos consiste numa 

combinação que associa as partes do corpo que podem ser afetadas e o 

respetivo dano, efetuando uma graduação do dano em nível crescente da 

consequência esperada. Este método permite descrever ou esquematizar, os 

pontos perigosos de uma instalação ou posto de trabalho. 
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QUALITATIVA CARACTERIZAÇÃO 
Baixa Espera-se que possa ocorrer raramente 

Média Espera-se que venha a ocorrer com relativa facilidade 

Alta Espera-se que venha a ocorrer com muita facilidade 
Quadro 8 – Categoria da Probabilidade; fonte: RIPORTICO 

 

QUALITATIVA CARACTERIZAÇÃO 

Ligeiramente Danoso 
Pequenos cortes, irritações dos olhos, dor 

de cabeça, desconforto 

Danoso 
Lacerações, queimaduras, fraturas 

menores, surdez, dermatoses, asma, 

lesões músculo-esqueléticas. 

Extremamente Danoso 
Amputações, fraturas maiores, 

intoxicações, lesões múltiplas, cancro e 

doenças crónicas, morte. 
Quadro 9 – Categorias de Consequência; fonte: RIPORTICO 

 

A elaboração de uma matriz com o intuito de determinar os níveis de risco 

existentes numa determinada atividade, tendo por base as categorias 

anteriormente referidas quanto à probabilidade e consequência, manifesta a 

valorização do risco conforme apresentado no quadro seguinte: 

 
 

R= f(c * p) 
Consequências (C ) 
Ligeiramente 
Danoso 

Danoso Extremamente 
Danoso 

Pr
ob

ab
ili

d
ad

e 
(P

) 

Baixa Trivial Aceitável Moderado 

Média Aceitável Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Intolerável 
Quadro 10 – Níveis de Risco, fonte: RIPORTICO 

 

Consoante os níveis de risco que são determinados pelo quadro anterior verifica-

se a necessidade de se tomarem determinadas medidas, medidas essas que se 
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encontram expressas no próximo quadro. 

 

RISCO MEDIDAS 
Trivial Não requer medidas específicas 

Aceitável 

Não é necessário melhorar a ação preventiva. No 

entanto, devem ser consideradas soluções mais 

rentáveis ou melhorias que não impliquem uma 

carga económica importante. É necessário 

recorrer a verificações periódicas, de modo a 

assegurar que se mantém a eficácia das medidas 

de controlo. 

Moderado 

Devem fazer-se esforços para reduzir o risco e 

devem ser tomadas medidas num período 

determinado. Quando o risco estiver associado a 

consequências extremamente danosas, será 

necessária uma acção posterior para estabelecer 

com mais precisão a probabilidade do dano, 

como base para determinar a necessidade de 

melhorias de controlo. 

Importante 

O trabalho não deve ser iniciado até que se tenha 

reduzido o risco. Podem ser necessários 

recursos consideráveis para o controlo do risco. 

Quando o risco corresponde a um trabalho que 

está a ser realizado devem tomar-se medidas 

para contornar o problema, num período de 

tempo inferior ao dos riscos moderados. 

Intolerável 

Não se deve iniciar ou continuar o trabalho, até 

que se tenha reduzido o risco. Mesmo quando 

seja necessário a utilização de recursos 

ilimitados, o trabalho deve ser interditado. 
Quadro 11 – Valorização do risco; fonte: RIPORTICO 

 
 Acções para Prevenção de Riscos – Projeto do Estaleiro 
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Independentemente da regulamentação aplicável, todas as áreas do Estaleiro 

deverão cumprir as regras indicadas no PSS, assim como outras que a 

Fiscalização ou o Coordenador de Segurança da Obra determinem. 

O Projeto de Estaleiro identificará e definirá objetivamente, através de peças 

escritas e desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio 

à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoios fixos, das infraestruturas 

provisórias e de todos os outros elementos que as características dos trabalhos, 

os métodos e processos construtivos a utilizar determinarem. 

Pretende-se com isto que haja uma organização e arrumação dos vários 

elementos do estaleiro, de modo a: 

• Reduzir ao mínimo os percursos internos; 

• Otimizar os espaços ocupados; 

• Prever meios para a manutenção e conservação das instalações sociais; 

• Prever adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência 

dos trabalhadores; 

 

Sem prejuízo do regulamentado, o projeto do estaleiro deverá respeitar, quando 

aplicável, os aspetos a seguir referidos: 

Vedações 
O acesso ao estaleiro será reservado a pessoas autorizadas. O Projeto do 

Estaleiro identificará a implantação das vedações e as respetivas características. 

As áreas sociais do estaleiro e as confinantes com a via pública serão 

obrigatoriamente fechadas por vedações com 2,00m de altura em toda a sua 

extensão. Poderão ser dotados de aberturas, com dimensão, espaçamento e 

localização adequadas para o efeito. As aberturas serão constituídas de forma a 

não apresentarem riscos de ferimento para os transeuntes. 

Os materiais e equipamentos utilizados na execução da obra, assim como os 

entulhos, situar-se-ão obrigatoriamente no interior da vedação, exceto se de 

outra forma for devidamente autorizado. 
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Os portões de acesso ao estaleiro serão dotados de sinalização de segurança 

de acordo com Plano de Acesso, Circulação e Sinalização. 

 

 
   Figura 10 – Plano de acesso, Circulação e Sinalização 

 

Plano de Acesso, Circulação e Sinalização 
Nos termos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro devem adotar-se as 

medidas para garantir as condições de acesso, deslocações e circulação 

necessárias à segurança de todos os trabalhadores no estaleiro. 

Conjuntamente com o projeto do Estaleiro, será preparado o Plano de Acesso, 

Circulação e Sinalização por forma a programar a adoção de medidas capazes 

de garantir condições de acesso, deslocação e circulação necessárias à 

segurança de todos os trabalhadores, visitantes no estaleiro e transeuntes nas 

imediações, tendo em conta a natureza, características, dimensão e localização 

da obra. 

Esse Plano integra uma planta que identifica o estaleiro, as vias rodoviárias 

contíguas e os caminhos pedonais criados ou por criar. 

Sempre que alguma situação não esteja contemplada no presente plano de 

sinalização, o mesmo será atualizado. 

Controlo de Equipamentos 
Para verificar o bom estado de funcionamento dos equipamentos de estaleiro, é 

feito, mensalmente, um controlo geral dos mesmos do qual se conservará 

registo. 

A Entidade Executante designará um responsável ao qual cabe assegurar a 

realização do controlo de todos equipamentos que podem apresentar riscos para 

os trabalhadores. 
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Pretende-se: 

• Dar instruções adequadas e claras aos operadores dos equipamentos para 

a realização dos trabalhos que lhes são atribuídos; 

• Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom 

funcionamento dos equipamentos que operam/utilizam e a comunicarem toda 

e qualquer anomalia que detetem; 

• Proceder ao controlo de todos os equipamentos em obra; 

• Efetuar as correções das anomalias detetadas. 

A entrada de equipamentos em estaleiro obriga à entrega ao Coordenador de 

segurança em Obra os seguintes documentos: 

• Certificado de conformidade 

• Livrete, / Registo de propriedade 

• Apólice de seguro de responsabilidade civil 

• Plano de manutenção 

• Marcação CE 

Plano de Proteções Coletivas 
A Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde em vigor determina a 

necessidade de o empregador aplicar, entre outras, as medidas necessárias de 

proteção coletiva visando a redução de riscos profissionais. Nesse diploma legal 

prevê-se também como princípio de prevenção geral que o empregador deve dar 

prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção individual. 

O Plano de Proteções Coletivas, define os equipamentos de proteção a 

empregar. Neste sentido o temos 

• Guarda-corpos,  

• Rede sinalizadora de obstáculos 

• Grades de segurança 

• Vedações de acesso ao estaleiro 

Com o desenrolar da obra, todo e qualquer equipamento de proteção coletiva 

que se venha analisar a sua necessidade do seu uso, o mesmo será colocado 
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em obra. 

Controlo e Receção de Materiais e Equipamentos 
Todos os equipamentos e material a utilizar em obra já foi anteriormente 

identificado e avaliados os seus respetivos riscos. 

Para cada um deles será efetuada uma folha de registo e controlo dos mesmos, 

sendo a mesmas numeradas sequencialmente. 

Plano de Monitorização e Prevenção 
O Plano de Monitorização e Prevenção visa estabelecer para os 

elementos/operações de construção com riscos associados, as medidas 

preventivas a adotar face a esses riscos, assim como estabelecer o processo de 

registo de forma a comprovar a execução das medidas previstas. 

O Plano de Monitorização e Prevenção baseia-se na utilização sistemática das 

seguintes folhas de registo: 

• Procedimentos de Monitorização e Prevenção; 

• Registo de inspeção e prevenção; 

Registo de Não Conformidades e Ações Corretivas/Preventivas 
Todos os casos que apresentem gravidade significativa (requerendo ações 

corretivas / preventivas importantes), incluindo as que, embora de menor 

gravidade, correspondam a uma situação de reincidência ou cujas correções não 

possam ser resolvidas de imediato 

Plano de Identificação e Saúde dos Trabalhadores 
Todo e qualquer trabalhador que der entrada em obra será identificado, incluindo 

os Subcontratados. 

Por cada trabalhador haverá o registo de documentação (Bilhete de identidade, 

contribuinte, segurança social). 

Para além dos registo dos documentos anteriormente citados, nos termos da 

legislação vigente, Será assegurado, que cada trabalhador da obra possui 

aptidão física e psíquica para o exercício das suas funções. 

Plano de Proteções Individuais 
Por Equipamento de Protecção Individual (EPI) entende-se qualquer 
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equipamento ou seu acessório destinado a uso pessoal do trabalhador para 

proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no 

desempenho das tarefas que lhe estão cometidas. 

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes não puderem ser 

evitados de forma satisfatória por meios técnicos de proteção coletiva ou por 

medidas, métodos ou processos de organização do trabalho, e serão utilizados 

também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se 

considere justificável. 

Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se 

os de uso permanente e os de uso temporário. 

Uso permanente: destinam-se a ser utilizados durante a permanência de 

qualquer trabalhador no estaleiro (por exemplo, capacete de proteção, colete 

refletor e botas com biqueira e palmilha de aço). 

Uso temporário: serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa 

que desempenha (por exemplo, uso de protetores auriculares quando em 

ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de 

trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de 

arneses na execução de trabalhos em altura, quer quando não possam ser 

adotadas medidas de proteção coletiva, quer em complemento destas como 

medida acessória). 

Fundamentalmente, existirão no estaleiro os seguintes equipamentos de 

proteção individual: 

Designação 
Capacete de 

Protecção 
Colete Refletor 

Sapatos/Botas de 

Protecção 
Arnês 

EXEMPLO 

    

SINALIZAÇÃO 

 

- 
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DESCRIÇÃO 
Previnem da queda 

de objectos 

Melhoram a 

visibilidade a todos 

que o rodeiam 

Previnem de 
ferimentos devido a 

pregos ou queda de 

materiais nos pés 

Obrigatório o seu 

uso no andaime 

NORMA EN 397 e 443 CE EN 471 EN 345 EN 361, 355 e 362 

Quadro 12 – Equipamentos de proteção individual; fonte: RIPORTICO 
 

Sempre que se utilizem equipamentos que produzam detritos e/ou ruídos será 

obrigatório o uso do seguinte equipamento: 

Quadro 13 – Protetores de detritos e/ou ruídos; fonte: RIPORTICO 

 

Antes da utilização de qualquer EPI, a Direção Técnica da Empreitada deve 

assegurar a transmissão ao trabalhador que vai utilizar o EPI de todas as 

instruções necessárias para o correto uso do equipamento. Ao trabalhador 

caberá a responsabilidade de respeitar as instruções de utilização e participar 

todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento. Nesse ato o 

trabalhador deverá também tomar conhecimento das suas obrigações assinando 

a declaração que consta nas fichas de Distribuição de EPI. 

Formação e Informação dos Trabalhadores 
Nos termos da Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 

constitui obrigação do empregador assegurar a formação e informação dos 

trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham e o posto de 

    

Design

ação 

Óculos de 

Proteção 

Máscara 

Respiratória 
Luvas de proteção Protetor Auditivo 

EXEMPL
O 

    

SINALIZ
AÇÃO 

    

DESCRI
ÇÃO 

Evitam ferimentos 

nos olhos 

Previne os riscos 

de respiração de 

gases, poeiras… 

Evitam doenças de 

pele 

Evitam a exposição a 

níveis sonoros 

perigosos 

NORMA EN 166 EN 141:2001 EN 659 CE EN 352-2 
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trabalho que ocupam. 

Atendendo às características dos trabalhos a realizar, ao prazo de execução da 

empreitada, às condicionantes existentes e aos processos construtivos e 

métodos de trabalho, não está previsto a realização de formação uma vez que 

na sessão de acolhimento serão entregues fichas de procedimento de segurança 

a cada uma das especialidades, e estipuladas as regras de realização dos 

trabalhos a desenvolver em cada especialidade. Na eventualidade de surgir a 

necessidade de ministrar alguma formação o respetivo plano será apresentado. 

A informação / comunicação e a cooperação, no âmbito da Segurança, entre os 

vários intervenientes na obra assenta no seguinte conjunto de procedimentos / 

metodologias: 

Divulgação do Plano de Segurança e Saúde 
Prevê-se a divulgação do Plano de Segurança e Saúde a todos os 

subempreiteiros em obra. Esta divulgação será feita por escrito e reforçada 

verbalmente. Haverá uma folha de registo da mesma divulgação. 

Sessões de receção e acolhimento 
As ações de sensibilização deverão ter lugar: num dos primeiros dias da abertura 

do Estaleiro; durante a execução dos trabalhos com periodicidade previamente 

definida; sempre que entre no Estaleiro novo trabalhador, grupo de 

trabalhadores ou subcontratado incluindo a sucessiva cadeia de subcontratação. 

Estas ações de sensibilização deverão se previamente programadas com vista 

a ocuparem o tempo estritamente necessário tendo em conta o número e tipo de 

destinatários. Deverá também apresentar de forma sucinta, outros aspetos 

essenciais contidos no PSS da empreitada e que interessem à generalidade dos 

trabalhadores. 

Sempre que, no decurso da execução da obra, um novo trabalhador seja 

integrado no Estaleiro, o Diretor Técnico da Empreitada deverá também garantir 

que lhe sejam fornecidas informações gerais sobre segurança e saúde nesta 

empreitada.  

Folheto de Acolhimento 
A todos os trabalhadores da empreitada, o Empreiteiro deverá entregar no 

momento de entrada, um folheto de acolhimento, contendo informação sobre as 
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regras básicas de segurança no estaleiro. 

Afixação de Informação 
Prevê-se a colocação de uma vitrina da segurança onde o Empreiteiro deverá 

afixar no mínimo: 

- Comunicação Prévia,  

- Organograma; 

- Horário de trabalho; 

- Seguro de Acidentes de Trabalho. 

- Número de Telefones de Emergência  

Essa vitrina deverá ser colocada em local bem visível pela generalidade dos 

trabalhadores da empreitada, não sendo admissível a sua colocação no interior 

de escritórios. 

Reuniões Periódicas 
Para além das ações de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores da 

empreitada, irão ser organizadas reuniões periódicas com grupos de 

trabalhadores, preferencialmente nos próprios locais de trabalho. Em particular, 

tratando-se de trabalhos junto a vias em operação (rodoviárias ou ferroviárias), 

organizar-se-á uma ação com todos os trabalhadores intervenientes na 

intervenção em causa antes de iniciado qualquer trabalho e no próprio local. As 

instruções de trabalho serão transmitidas sempre verbalmente e acompanhadas 

de impressos próprios para cada situação / operação em particular. 

Plano de Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade 
Sempre que ocorra um acidente de trabalho que tenha que ser participado à 

Companhia de Seguros irá ser efetuado um inquérito registando-se todas as 

informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente.  

Comunicação e registo de acidentes 
Os acidentes de trabalho que tenham que ser participados à Companhia de Seguros 

irão ser registados em anexo próprio e comunicado à Fiscalização. Sem prejuízo de 

outras comunicações estabelecidas legalmente, o Diretor Técnico da Empreitada é 

responsável por comunicar por escrito à Fiscalização esses acidentes, atendendo às 

seguintes regras estipulados no presente ponto do PSS de projeto. 
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Índices de Sinistralidade Laboral 
Todos os meses serão determinados os principais Índices de Sinistralidade 

Laboral, utilizando para o efeito o modelo próprio. 

Plano de Visitantes 
A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas à execução da empreitada requer 

autorização do Dono da Obra, e serem do conhecimento da Fiscalização e do 

Diretor Técnico da Empreitada, o qual deverá assegurar que os visitantes: 

− São acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro. 

− Utilizam o equipamento de proteção individual obrigatório (de uso 

permanente), incluindo capacete de proteção contendo na frente a inscrição 

"Visitante". 

− Foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo. 

Plano de Medidas Específicas 
A empreitada integra a execução de actividades que estão associados a riscos 

diversos. Com o objetivo de prevenir ocorrência de acidentes, antes de iniciar 

qualquer trabalho com riscos associados, sem prejuízo de exigências legalmente 

estabelecidas, o Adjudicatário tem que elaborar o respetivo Plano, que 

submeterá à aprovação prévia da Fiscalização. 

Monotorização e Acompanhamento 
Para monitorização e acompanhamento das questões de segurança na 

execução da obra, serão ainda efetuadas as seguintes ações específicas  

• Registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral; 

• Monitorização mensal; 

• Comissões de Segurança e Saúde; 

• Auditorias e Inspeções. 

 Monitorização Mensal 
No final de cada mês o Empreiteiro enviará um ficheiro (formato Word) com 

dados relativos à monitorização mensal da empreitada, procederá à entrega ou 

envio por email do referido ficheiro à Fiscalização até ao 5.º dia útil de cada mês.  
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Compete à Fiscalização / Coordenador de Segurança da Obra, analisar o 

conteúdo do mencionado ficheiro e avaliar a implementação do preconizado no 

PSS, assim como os indicadores de sinistralidade laboral. 

Sempre que requerido, é responsabilidade da Fiscalização enviar o referido 

ficheiro devidamente atualizado ao Dono da Obra ou seu representante, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias após a solicitação. 

3.5.6  Comissão de Segurança e Saúde da obra 

As declarações dos representantes dos subempreiteiros em obra para a 

constituição da comissão de segurança e saúde no trabalho encontram-se 

identificadas nas respetivas declarações anexas ao PSS, de referir: 

➢ Diretor Técnico da Empreitada; 

➢ Responsável do Empreiteiro pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria 

de segurança, higiene e saúde no trabalho e pela correta aplicação, manutenção, 

atualização e organização deste PSS; 

➢ Representante dos trabalhadores da empreitada. 

 

Auditorias e Inspeção 
Os Planos e Relatórios de Auditorias e Inspeções, quer internas (efetuadas pelo 

Empreiteiro), quer externas de 2.ª Parte (efetuadas por iniciativa da Fiscalização 

ou do Dono da Obra).  

Deverão também ser arquivadas neste anexo, os Planos de Ações Corretivas 

e/ou Preventivas resultantes dessas auditorias ou inspeções e bem assim os 

documentos relativos a eventuais Inspeções (autos de notícia, notificações, 

autos de suspensão de trabalhos) que venham a ser realizadas à obra pela 

Autoridade das Condições de Trabalho -ACT. 

 

3.6 Plano de Proteções Coletivas   

3.6.1 Regras Fundamentais 
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A Lei - Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde (DL 102/2009 de 10/09/09) 

em vigor determina “a necessidade de o empregador aplicar, entre outras, as 

medidas necessárias de protecção colectiva visando a redução de riscos 

profissionais.” Nesse diploma legal prevê-se também como princípio de 

prevenção geral que o empregador deve dar prioridade às medidas de protecção 

colectiva em relação às de protecção individual. (Decreto-Lei 102/2009) 

Por Equipamento de Proteção Colectiva (EPC) entende-se o conjunto de meios 

a empregar destinados a proteger todos ou grupos definidos de trabalhadores 

do estaleiro. O Plano de Protecções Colectivas para a empreitada compreende, 

a definição de todas as medidas de protecção colectiva a utilizar para prevenir 

riscos a que venham a estar expostos todos os grupos de trabalhadores. 

Assim, como regras fundamentais na avaliação das protecções a implementar, 

temos:  

• Eliminar ou limitar o risco, recorrendo a técnicas, processos e materiais 

apropriados;  

• Isolar o risco, por forma a expor o menor número possível de trabalhadores;  

• Afastar o trabalhador da fonte de risco;  

• Organizar o espaço de trabalho, actuando sobre aspectos ergonómicos, de 

iluminação, acústica, limpeza, arrumação, acessos etc. 

Finalmente, depois de esgotadas todas a possibilidades acima descritas, 

constatando que o risco associado a determinada tarefa, ainda não é satisfatório, 

procede-se à utilização de EPI.  

Este Plano de Protecções Colectivas estabelece as protecções a implementar 

com vista reduzir ou eliminar determinados riscos, de forma a garantir melhores 

condições de trabalho, com o objectivo de reduzir a sinistralidade. Assim, a 

tabela abaixo mediante a identificação dos riscos, permite-nos analisar as 

medidas preventivas a implementar, bem como o equipamento colectivo a 

utilizar. 
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Quadro 14 – Risco x Medidas de Proteção Coletiva 

3.6.2 Incidentes e Não Conformidades 

O Plano de Segurança e Saúde tem como objetivo, através da identificação dos 

perigos a que os trabalhadores podem estar expostos nas diferentes fases da 

obra e da avaliação dos riscos deles decorrentes, estabelecer um conjunto de 

medidas a aplicar durante a execução dos trabalhos, conducentes à eliminação 

ou ao controlo dos fatores de risco e à redução da probabilidade de ocorrência 

de acidentes/incidentes de forma a: 

• Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores 

condições de segurança e saúde adequadas; 

• Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes da implementação de 

boas condições de trabalho; 

• Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e 

económicos associados; 

• Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço 

adequadamente organizado e ambientalmente correto. 

Para a integração dos elementos que constituem as adaptações/complementos 
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resultantes da implementação do preconizado neste PSS, constituíram-se 

anexos, com uma numeração sequencial. 

Todos os arquivos do âmbito do PSS permanecerão no Estaleiro, arrumados de 

modo organizado e disponíveis durante toda a fase de construção 

O PSS tem um carácter dinâmico e evolutivo durante a execução dos trabalhos 

da empreitada, integrando os projetos, planos e registos de todas as medidas do 

âmbito da segurança e saúde. As adaptações/complementos serão feitas 

atendendo aos métodos e processos construtivos utilizados na execução dos 

trabalhos, aos condicionalismos existentes, à organização do estaleiro e ao 

planeamento da obra, à carga de mão-de-obra e aos equipamentos utilizados. 

3.6.3 Plano de emergência e evacuação  

Objetivo e Campo de Aplicação 
Os objetivos gerais deste PEE incluem nomeadamente:  

• Minimizar, em caso de acidente grave, os prejuízos humanos e materiais, na 
empreitada a que se destina, e reduzir os efeitos secundários, sobre o 

ambiente, as populações e áreas circundantes, de modo a retomar, o mais 

rapidamente possível, as condições normais das atividades em 

desenvolvimento;  

• Coordenar a intervenção, em rapidez e eficácia, dos colaboradores, e caso 

seja necessário, os meios de socorro provenientes do exterior;  

• Garantir aos intervenientes o conhecimento antecipado dos potenciais riscos 
e dos respetivos meios de prevenção e de proteção;  

• Procurar, através da instrução, motivação e treino, que todo o pessoal saiba 

exatamente o que deve fazer perante uma emergência;  

• Informar adequadamente, e somente pelas vias autorizadas, as Entidades 

Oficiais, as populações vizinhas e os meios de Comunicação Social.  
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Localização da Obra  
A empreitada localiza-se no terreno de pertença da Santa Casa da Misericórdia 

de Évora, junto ao emblemático edifício Ramalho Barahona. 

 

Figura 11 – Imagem Aérea do local da Empreitada; fonte: 

https://earth.google.com/web/search/santa+casa+de+%c3%a9vora/@38.5710374,-

7.9047136,288.41871649a,804.43802755d,35y,0h,45t,0r/data=Cn4aVBJOCiQweGQxOWU0ZGMzYjZlOD
QyYjoweDFmNzRhZTAwYzFkNWUyMDIZuLXgoBhJQ0AhljszwXCeH8AqFHNhbnRhIGNhc2EgZGUgw6l2

b3JhGAIgASImCiQJ3au3VaNdM0AR3au3VaNdM8AZfG4k0_DQL0AhXFvxbZIeVcAoAg 

 

3.6.4 Funções Gerais da equipa de Emergência  

• Conhecer os riscos;  

• Assinalar e informar as Anomalias que detectem; Conhecer os meios;  

• Manter os meios; • Suprimir causas;  

• Combater sinistros;  

• Coordenar;  

https://earth.google.com/web/search/santa+casa+de+%c3%a9vora/@38.5710374,-7.9047136,288.41871649a,804.43802755d,35y,0h,45t,0r/data=Cn4aVBJOCiQweGQxOWU0ZGMzYjZlODQyYjoweDFmNzRhZTAwYzFkNWUyMDIZuLXgoBhJQ0AhljszwXCeH8AqFHNhbnRhIGNhc2EgZGUgw6l2b3JhGAIgASImCiQJ3au3VaNdM0AR3au3VaNdM8AZfG4k0_DQL0AhXFvxbZIeVcAoAg
https://earth.google.com/web/search/santa+casa+de+%c3%a9vora/@38.5710374,-7.9047136,288.41871649a,804.43802755d,35y,0h,45t,0r/data=Cn4aVBJOCiQweGQxOWU0ZGMzYjZlODQyYjoweDFmNzRhZTAwYzFkNWUyMDIZuLXgoBhJQ0AhljszwXCeH8AqFHNhbnRhIGNhc2EgZGUgw6l2b3JhGAIgASImCiQJ3au3VaNdM0AR3au3VaNdM8AZfG4k0_DQL0AhXFvxbZIeVcAoAg
https://earth.google.com/web/search/santa+casa+de+%c3%a9vora/@38.5710374,-7.9047136,288.41871649a,804.43802755d,35y,0h,45t,0r/data=Cn4aVBJOCiQweGQxOWU0ZGMzYjZlODQyYjoweDFmNzRhZTAwYzFkNWUyMDIZuLXgoBhJQ0AhljszwXCeH8AqFHNhbnRhIGNhc2EgZGUgw6l2b3JhGAIgASImCiQJ3au3VaNdM0AR3au3VaNdM8AZfG4k0_DQL0AhXFvxbZIeVcAoAg
https://earth.google.com/web/search/santa+casa+de+%c3%a9vora/@38.5710374,-7.9047136,288.41871649a,804.43802755d,35y,0h,45t,0r/data=Cn4aVBJOCiQweGQxOWU0ZGMzYjZlODQyYjoweDFmNzRhZTAwYzFkNWUyMDIZuLXgoBhJQ0AhljszwXCeH8AqFHNhbnRhIGNhc2EgZGUgw6l2b3JhGAIgASImCiQJ3au3VaNdM0AR3au3VaNdM8AZfG4k0_DQL0AhXFvxbZIeVcAoAg
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• Conhecer a existência e operação dos meios materiais contra incêndios;  

• Proceder de acordo com o plano de emergência;  

• Estar informado do risco geral.  

3.6.5 Recursos Materiais  

As instalações de Primeiros Socorros encontram-se localizados no estaleiro 

central, conforme indicado na planta de emergência. 

No estaleiro encontram-se duas caixas de primeiros socorros, uma no contentor 

do empreiteiro e outra na frente de trabalho. Ambas contêm:  

• Água Oxigenada  

• Toalha álcool  

• Compressas Esterilizadas  

• Ligadura de algodão  

• Luva latex  

• Pensos rápidos  

• Soro Fisiológico  

• Povidona Yodada  

Os meios de combate a incêndio (2 extintores de pó químico ABC 6 KG) 

encontram-se distribuídos no estaleiro de apoio e frente de obra. A sua 

localização encontra-se ilustrada na planta de emergência. Os equipamentos 

mecânicos que entrarem em obra, devem encontrar-se possuir extintor de 

acordo com a sua categoria. 
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Principais Riscos Identificados 

 

Quadro 15 – Principais Riscos Identificados; fonte: RIPORTICO 
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Modo de Proceder 

 

Figura 16 – Como proceder em caso de Acidente; fonte: RIPORTICO 
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Quadro 17 – Especificações de Gestão de Ação x Responsabilidade x Prazo 

 

O plano de emergência e respetivos procedimentos, são afixados na vitrina 

existente no estaleiro. A lista de números de emergência foi disponibilizada a 

todos os trabalhadores, através das ações de formação de acolhimento. A 

localização do ponto de encontro será definida com a definição da localização 
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do estaleiro. 

A recomendação em caso de emergência, acidente ou incidente, que seja 

contatado imediatamente o Director de Obra ou o Téc. Segurança, entretanto se 

o caso for visivelmente grave a recomendação para além do que já foi citado, é 

que ligue 112, a chamada é acessível de qualquer rede telefónica, em qualquer 

ponto do país, a qualquer hora do dia e que faculte toda a informação que for 

solicitada, para permitir um rápido e eficaz socorro às vítimas. Acima de tudo a 

calma precisa ser mantida e precisa informar, de forma simples e clara: 

• Identificação da Obra 

• O tipo de situação (doença, acidente, etc.); 

• O número de telefone do qual está a ligar; 

• A localização exacta (ou localidade mais próxima) 

• A gravidade aparente da situação; 

• O número, o sexo e a idade aparente das pessoas a necessitar de socorro; 

• As queixas principais e as alterações que observa; 

• A existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por 

exemplo, libertação de gases, perigo de incêndio, electrocussão, etc. 

Depois de feita a triagem da situação. Os operadores das centrais 112 indicam 

a melhor forma de proceder, enviando – se necessário – os meios de socorro 

adequados. 

É necessário clarificar que um serviço de ambulâncias deverá ser apenas 

utilizado em situação de risco de vida eminente. 

No caso de não ser necessário enviar uma ambulância, são dadas todas as 

informações sobre a melhor forma de ser transportado para as unidades de 

saúde adequadas. 
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DADOS DO SINISTRADO 

Nome:      N.º Trab.: 

Sexo:  Masculino  Feminino  Data de Nascimento:  /  /   

Naturalidade:    

Nacionalidade:    

Morada:    

Estado civil:    

B. I. N.º:  de  /  / emitido por    

Passaporte (1)  N.º:  de  / /  emitido por   

Categoria profissional:    
 

DADOS RELATIVOS À ENTIDADE EMPREGADORA 

Entidade empregadora:    

Companhia de seguros: (2)     Apólice: (2) N.º:    

Data de admissão na empresa:  /  /    

 

DADOS RELATIVOS AO ACIDENTE 

Data e hora:  /  /  às  h  m 

Local:  No estaleiro  Fora do estaleiro  Desloc. Domicílio  Trabalho  Desloc. 

Trabalho  Domicílio Onde?       

Destino do sinistrado:          

Entidade que o transportou:  Data e hora:  /  /  às  h  m 

Houve mais sinistrados no acidente?  Não  Sim  Quantos?    

Testemunhas:    

Causa do 

acidente: 

 Atropelamento 

 Capotamento 

 Colisão de veículos 

 Compressão por objecto 

 Choque eléctrico 

  Sub. nocivas / radiações 

 Choque com objectos 

 Esforço físico excessivo 

 Explosão / Incêndio 

 Intoxicação 

   Queda em altura 

 Queda ao mesmo nível 

 Queda de objectos 

 Soterramento 
 

Tipo de lesão:  Amputação 

 Asfixia 

 Concussão / Lesões internas 

 Contusão 

 Distensão 

 Electrização / Electrocussão 

 Entorse 

 Esmagamento 

 Ferida / Golpe 

 Fractura 

  Lesões múltiplas 

 Luxação 

 Queimadura 

 Traumatismo 
 

Parte do corpo 

atingida: 

 Cabeça, excepto olhos 
 Olho(s) 

 Tronco, excepto coluna 

 Coluna vertebral 

  Braço(s) 
 Mão(s), excepto dedos 

 Dedo(s) da(s) mão(s) 

 Pernas(s) 

   Pé(s), excepto dedos 
 Dedo(s) do(s) pé(s) 

 Localizações múltiplas 
 

Breve descrição do acidente: 

Medidas de prevenção adoptadas: 
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Quadro 18 – Modelo de participação do acidente; fonte RIPORTICO 

 

No final de todo o processo encaminhado será efetuado o registo de acidente , 

através do modelo acima e comunicicado ao Dono de Obra / Fiscaliazção/CSO. 

Em caso de Intoxicações 
Em caso de intoxicação, telefone para o Centro de Informação Antivenenos 

(CIAV) do INEM: O número é 808 250 143. 

Este serviço médico funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. Para cada 

situação serão aconselhadas as medidas que deverá tomar. Procure dar 

informações que possam ajudar o CIAV a identificar a situação, 

designadamente: 

• Quem – idade, sexo, gravidez, etc; 

• O quê – produto, animal, planta, cogumelo; 

• Quanto – quantidade de produto, tempo de exposição Quando – há quanto 

tempo; 

• Onde – em casa, no campo, na fábrica, etc; 

• Como – em jejum, com alimentos, com bebidas alcoólicas, etc. 

Derrames de Substâncias Perigosas 
• Utilizar o material absorvente (absorvente de origem natural) mais próximo, 

de modo a controlar o derrame. 

• Acondicionar todos os resíduos resultantes da limpeza do derrame, nos 

Efeitos do 

acidente: 

 Sem incapacidade 

 Incapacidade permanente:  % 

 Incapacidade temporária 

 Morte 

  Regresso ao trabalho: 

  /  /      

dias perdidos 
 

ENCARREGADO: 

 
  /  /   

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA: 

 
  /  /   

DIRECTOR TÉCNICO: 

 
  /  /   
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contentores identificados em obra para os resíduos contaminados, que serão 

posteriormente enviados para empresas devidamente licenciadas para a sua 

correta gestão. 

• Verificar as margens e cursos de água, e caso o justifique providenciar as 

operações necessárias à sua limpeza. 

• Em caso de derrame de grande dimensão contactar o encarregado da obra. 

Em caso de incêndio 
O primeiro ataque a qualquer incêndio é a prevenção. Os materiais e 

equipamentos devem ser utilizados e armazenados de uma forma racional, 

separando os combustíveis das fontes de ignição. 

Organização é o que define a prevenção, em todas as frentes de trabalho que 

exista o risco de incêndio, em função da atividade desenvolvida ou dos materiais 

utilizados, devem ser disponibilizados no local extintores em nº suficiente, de 

acordo com o material apagar. 

No caso de detetar um incêndio deverá: 

• Manter a calma 

• Dar o alarme, de preferência, em simultâneo, através de uma 2ª pessoa: 

• Contactar o Encarregado ou a Direção de Obra; 

Atendendo ao conhecimento da Obra, dos riscos aí existentes e dos fenómenos 

do fogo, o Encarregado poderá solicitar o apoio de meios externos de socorro 

(Bombeiros) através do número 112. Deverão ser fornecidos corretamente e 

claramente todos os dados solicitados pela entidade de socorro; transmitindo-

lhes de uma forma muito precisa e sintética as seguintes informações: 

• Localização aproximada do incêndio; 

• Estimativa da dimensão atual do incêndio (se possível); 
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• Forma de acesso mais rápido ao local; 

• Providenciar a evacuação da área atingida; 

• Iniciar o processo de extinção do fogo através do uso do extintores e 

mangeiras de água (se aplicável). 

• Não utilize água para extinguir incêndios em equipamentos elétricos; 

• Retirar materiais combustíveis do alcance do fogo, cortando a alimentação 

de combustíveis como por exemplo o gás e a energia elétrica; 

• Caso não consiga extinguir o incêndio, abandone o local, fechando as 

portas e janelas; 

• Utilize as costas das mãos numa porta para sentir o calor - não tente abrir 

se estiver muito quente (poderá ser o único obstáculo entre si e o fogo); 

procure uma segunda saída; 

• Mantenha-se próximo de chão, onde há menos fumo e mais oxigénio; 

• Nunca utilize os elevadores - use as escadas; 

• Se tiver a roupa a arder, não corra: pare, deite-se no chão e role; 

• Dirija-se para o ponto de encontro. 

Instruções para uso de extintores 

Figura 12 – Instruções para uso de Extintores 
 

• Retire a cavilha e aperte a alavanca para verificar o funcionamento, dirija-se 

depois para o local do fogo; 
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• Faça a aproximação ao fogo no sentido do vento ou da tiragem normal do 

edifício; 

• Ataque o fogo dirigindo o jato do extintor à base das chamas; 

• Não dirija o jato para um recipiente que contenha um líquido em chamas 

(este pode ser projetado para fora do recipiente); 

• Em caso de incêndio em equipamentos elétricos e/ou eletrónicos, utilize um 

extintor de CO2; 

• Ao utilizar um extintor de CO2, pegue no manípulo isolante, pois a parte do 

cone arrefece muito e pode queimar as mãos; 

• Assegure um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar; 

• Preveja a possibilidade de reignição do incêndio; 

• No final, providencie a recarga dos extintores utilizados contactando os STM 

- 1500 (ext. da rede interna). 

 

Figura 13 – Classe de Fogo de Extintores 
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Cuidados especiais com os extintores 

Verificar o autocolante com o prazo 

de validade e o tipo de 

materiais indicados 

Confirmar que o 

Manómetro está no 
verde, ou seja tem 

boa 

pressão. 
Figura 14 – Cuidados Especiais com os Extintores; fonte: RIPORTICO 

 

• Guarde os extintores em locais visíveis e acessíveis; 

• Combater o incêndio utilizando o tipo de extintor correspondente à 

classe de fogo em presença; 

• Não permanecer muito tempo exposto aos fumos e aos gases. 

• Terminar apenas depois de se assegurar que o incêndio não reacenderá; 

• Providenciar a adequada recarga do extintor depois de utilizado. 

 

Em caso de Sismo 
 
Mantenha a calma 

 

 
Se estiver dentro do contentor, dirija-se para um canto do 

contentor e coloque-se debaixo de uma secretaria ou de uma 

mesa sólida para que o proteja dos objetos e móveis que podem 

provocar ferimentos graves. Ajoelhe-se e proteja a cabeça e os 

olhos com as mãos. 
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Afaste-se das janelas, estantes, outro objetos pesados que 

possam cair e magoa-lo. 

Se estiver na rua, mantenha-se afastado dos edifícios altos, 

postes de eletricidade e outros objetos que lhe possam cair em 

cima. Dirija- se a um local aberto. 

 

 
Se for a conduzir, pare a viatura longe dos edifícios, muros, 

encostas, posto e cabos de alta tensão e permaneça dentro dela. 

 

 
  
Conte alto e devagar até 50. 

 
Ligue o rádio para saber exatamente os estragos provocados 

pelo sismo. 

 

 
Em caso de sismo 

 
Se na sequência do sismo deflagrou algum foco de incêndio, se detetar algum 

equipamento danificado ou se alguém for vítima de um acidente deve informar 

imediatamente o elemento com responsabilidade de direção das operações 

e seguir as suas instruções 
Figura 15 – Como proceder em caso de sismos 

 

Em caso de Inundações 

 
 
Desligue a corrente elétrica 

 

 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

115 

 

 
 
Não caminhe descalço. 

 

 

 

Não consuma água da cheia. 

 

 

Prepare-se para a eventual necessidade de evacuação que só será 

ordenada em caso de absoluta necessidade, obedeça sem 

demora. 

Sinalize a sua presença, com pano branco, luz, etc., para facilitar a 

sua localização pelos meios de socorro. 

 

 

 
 
Não visite os locais atingidos. 

 

 
Em caso de inundação 

 
Mantenha-se calmo e transmita serenidade 

aos outros. 
Figura 16 – Como proceder em caso de inundações 

 

Medidas a tomar em caso de evacuação do estaleiro 
Em caso de acidentes graves ou incêndio, que seja necessário evacuar os 

trabalhadores em obra, deve o Encarregado de Obra / Socorrista proceder da 

seguinte forma: 
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A evacuação dos trabalhadores do estaleiro de obra, deve ser efetuada de uma 

forma organizada e segura, segundo a orientação do Encarregado ou chefes de 

equipa em obra: 

• Sinal sonoro, audível em toda a extensão do estaleiro (sino, sirene, etc.) que 

é convencionado de modo a que os trabalhadores saibam que se trata de uma 

manobra de evacuação geral em caso de ocorrência de acidente grave ou 

incêndio; 

• Abandonar imediatamente o local de trabalho; 

• Indicação das vias de evacuação (Informação transmitida na formação de 

acolhimento em obra); 

• Escolha do itinerário mais adequada para a evacuação em função da 

localização do acidente / incêndio; 

• Orientação dos trabalhadores para o ponto de encontro; 

• Não correr; não gritar; tentar manter a calma; 

• Utilizar as escadas, nunca os elevadores; 

• No Ponto de Encontro, o Encarregado ou Técnico de Segurança, deve 

obrigatoriamente efetuar a verificação do número de trabalhadores que 

estavam presentes na obra, através da verificação do mapa de pessoal diário. 

Em caso de incêndio tenha ainda o cuidado de: 
• Utilizar as costas das mãos numa porta para sentir o calor, não tentando abrir 

se estiver muito quente (poderá ser o único obstáculo entre si e o fogo); 

deverá procurar uma segunda saída; 

• Manter-se próximo de chão, onde há menos fumo e mais oxigénio; 

• Se tiver a roupa a arder, não corra: pare, deite-se no chão e role; 

• Permanência dos mesmos no Ponto de Encontro até que o fogo seja extinto, 
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e seja dada indicação para tal através do Encarregado de Obra. 

4. Metodologia e Materiais 

4.1 Introdução 

Este projeto, visa perceber a funcionalidade dos trabalhadores de acordo com 

as suas atividades em obra e a forma com que os acidentes acontecem para que 

possam ser aplicadas maneiras eficazes no intuito de minimizar ou extinguir os 

acidentes e riscos de acidentes.  

Como mencionado, a análise crítica irá abranger um período específico para 

analisar a contribuição e atividades dostrabalhadores e observar e agir em caso 

de acidentes de trabalho. Melhorar a eficiência e, consequentemente, reduzir 

acidentes e custos associados, aumentar o controlo dos perigos, reduzindo os 

riscos através da definição de objectivos, metas e responsabilidades, motivação 

dos colaboradores, melhorar e encorajar uma efectiva comunicação interna e 

externa.  

 Nesta dissertação de Mestrado o tipo de pesquisa utilizado divide-se nos 

seguintes pontos:  

4.1.1 Forma de Abordagem 

A abordagem da pesquisa – Qualitativa, o método de abordagem no 

desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa qualitativa, refere à forma que se 

faz a análise das informações e dados que foram coletados. Nesse trabalho a 

forma aplicada será a forma qualitativa no sentido de buscar compreender os 

fenômenos a partir da tradução dos dados de maneira mais abstrata, ou seja, a 

análise é feita a partir da qualificação/qualidade das informações. 

De acordo com Gonçalves et al (2021), “a pesquisa qualitativa é um conjunto de 

práticas que transformam o mundo visível em dados representativos, incluindo 

notas, entrevistas, fotografias, registros e lembretes.” (Gonçalves, Gonçalves, & 

Marques, 2021). 
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 Tais pesquisadores entendem que a pesquisa qualitativa procura perceber o 

fenómeno em seu contexto natural, ou seja, é entendido pelo autores que a 

pesquisa qualitativa é uma forma de abordagem mais importante do que a 

quantificação. 

No presente projeto, os principais pressupostos por trás da abordagem 

qualitativa foram o foco dentro do contexto dos participantes e nas suas 

perspectivas, serão usados múltiplos métodos, e por último entretanto não 

menos informe, é importante ressaltar que tal pesquisa foi conduzida em 

ambiente natural. 

A coleta dos dados qualitativos foi feita através de questões aprofundadas às 

quais foram utilizados indíviduos específicos, nesse caso os trabalhores, o local 

alvo nomeadamente a empreitada já mencionada haja vista que estes encaixam-

se no contexto estudado. 

A fonte que alimentam os dados qualitativos são análise de documentos, 

anotações, diários, a obervação direta aos participantes e dados audiovisuais. 

4.1.2 Natureza  

Natureza da Pesquisa – Básica, pois o foco desta pesquisa é gerar 

conhecimentos para produzir novos conhecimentos, nomeadamente 

conhecimentos científicos, entretanto, sem a necessidade de aplicação prática 

pois não existe uma finalidade imediata para tal.  

A pesquisa básica, que também pode ser conhecida como pesquisa pura ou 

pesquisa fundamental, entretanto todos trazem o mesmo significado.  

O conceito sobre a pesquisa básica surgiu no final do século XIX e inínio do 

século XX, com a intenção de resolver brechas que haviam na função social da 

ciência. 

4.1.3 Objectivos  

Objetivo do Projeto – Explicativo, quanto aos objetivos a pesquisa terá o objetivo 
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explicativo, visto que o foco dessa pesquisa é de identificar e explicar fatores que 

contribuem para a ocorrência de questões específicas com base na realidade. 

O nome já denuncia a intenção do que vem a ser o objectivo explicativo, pois 

busca oferecer explicação para o objecto do estudo. Na metodologia explicativa, 

o pesquisador procura definir a causa dos fenómenos, buscando ligações com a 

causa e a manifestação dos efeitos, ou seja, a finalidade da pesquisa explicativa 

é clarificar as causas que levam ocorrencia dos fenómenos.  

4.1.4 Procedimentos 

Procedimentos – Pesquisa Bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa 

bibliográfica consiste em um método de organização da presente pesquisa foi 

amparado em artigos científicos e livros, de forma que os mesmos  selecionados 

estejam reunidos e renomeados pelos nomes e datas de publicação dos seus 

autores respetivos. Tal pesquisa foi baseada na leitura de artigos em que possui 

ligação entre trabalhos humanos no setor da construção civil e os acidentes na 

área da segurança, a pesquisa documental, baseia-se em dissertações de 

mestrado, documentos de fontes governamentais, textos regulamentares e 

legislativos bem com ofícios. A pesquisa de campo resume-se em coleta de 

informações relevantes para o trabalho científico através de uma pesquisa de 

campo, este método valoriza muito a observação, visto que através da pesquisa 

de campo foram feitos relatórios de visita de obra com informações importantes 

e relevantes para a conclusão deste projeto, para que seja finalmente feita a 

análise crítica que é o foco deste projeto. 

A metodologia quanto aos procedimentos, define o que será feito a partir daí 

para se conseguir informações. 

Será analisado a partir de uma visão crítica os relatórios de visita feitos em cada 

visita de obra, o objetivo é verificar se estão a ser obedecidos obrigatoriamente 

os requisitos que são previstos no Plano de Segurança e Saúde, nas áreas da 

segurança e higiene no trabalho, nomeadamente a implementação de 

procedimentos técnicos para os principais riscos das atividades, serão 

observados itens que são mais utilizados no dia a dia dos trabalhadores como: 
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guarda-corpo, andaimes, trabalhos em altura, equipamentos de proteção 

(individuais e coletivos), prevenção e combate de incêndios,  veículos industriais 

e transporte de materiais, emergência, ruído e conservação auditiva, 

equipamento suspenso, armazenamento, corte e soldadura, se os funcionários 

recebem o devido acolhimento no momento da contratação, se tiveram formação 

em relação aos equipamentos de proteção individual recebidos. 

Como evidenciado no capitulo 3 ao qual refere-se ao enquadramento teórico, o 

PSS está dividido em partes importantes, de forma que se identifique cada parte, 

assim poderá ser atestado a eficácia de cada quesito e como pode ser 

melhorada, no sentido de aumentar a segurança dos trabalhos e dos 

trabalhadores. 

O objetivo da escolha metodológica é observar, após a análise dos relatórios 

feitos, a gestão da segurança no trabalho, quais as falhas e erros existentes no 

plano de segurança e saúde e o que precisa ser melhorado, para que todos os 

intervenientes possam corrigir tais falhas e fazer com que sejam minimizados ou 

até mesmo extintos. Dessa forma espera-se que sejam minimizados futuros 

prejuízos. 

A principal finalidade é saber se o plano de segurança e saúde está a ser 

aplicado de forma correta e atualizada. 

O que se pretende com este projeto é perceber se a aplicabilidade da segurança 

está a ser realmente “mais valia” para os trabalhadores. 

5. Resultados 

5.1 Introdução 

Após todo o enquadramento teórico, a metodologia abordada e as técnicas 

referente ao trabalho de campo, este capítulo compreende os resultados e 

análise quantitativa dos mesmos, adquiridos a partir da análise dos relatórios 

internos de visitas feitos ao longo de todo este trabalho. O objetivo deste capítulo 

é fundamentar, através do trabalho em campo, as conclusões que serão 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

121 

 

apresentadas nesta investigação. Este capítulo compreende os resultados e a 

discussão dos mesmos, adquiridos a partir da análise dos procedimentos diários 

internos que foram realizados no decorrer deste trabalho com a finalidade de 

registar as visitas que foram feitas semanalmente no intuito de observar as 

atividades dos trabalhadores, a maneira que eram feitas tais atividades e acima 

de tudo com a finalidade de mostrá-los através da orientação e 

acompanhamento diretos com estes trabalhadores. O objetivo base deste 

capítulo é fundamentar analiticamente, através do trabalho de campo, as 

conclusões que serão retiradas da presente investigação. 

O presente trabalho cujo o tema é “o PSS como ferramenta de controlo de riscos 

profissionais” demonstrou com os muitos relatórios que precisam ser feitas 

muitas melhorias no setor da construção e nomeadamente na empreitada já 

mencionada, sob o prazo inicial para a sua conclusão de 20 meses, tendo sido 

iniciada em março de 2021. 

Foram feitas visitas de obra uma vez por semana, conjuntamente com o CSO 

(fiscalização) e com o acompanhamento e supervisão do TSST do empreiteiro. 

Neste trabalho tentou-se demonstrar através do estado da arte os custos com a 

prevenção feito pelas empresas e organizações são menores, quando bem 

investidos, do que os custos com o resultado dos acidentes e sinistralidades, 

visto que as seguradoras despendem gastos muito altos com os segurados e as 

empresas por sua vez gastam muito mais com os acidentes do que com a 

prevenção e com os equipamentos de proteção para os trabalhadores. 

5.2 Análise das tabelas de ocorrências 

Como mencionado anteriormente, os relatórios de visita foram feitos 

semanalmente com o objetivo de registar as ocorrências, disponível para 

consulta nos Anexos deste trabalho. Pode-se verificar na tabela que segue um 

compilado de todas as semanas que foram feitas visitas e as devidas 

ocorrências. 

A tabela abaixo que reflete a análise em questão, consiste na verificação 

semanal, o que resulta em 24 semanas de intervenções, sendo tais ocorrências 
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divididas em “não conformidade”, “oportunidade de melhoria”, “ação preventiva” 

e “boas práticas”, tais intervenções foram feitas como maneira de identificar as 

situações observadas em obra e ações a desenvolver, portanto, a tabela consiste 

em informações de visitas feitas em obra. 
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Total % 
Total 

Ocorrências 

SEMANA 
1 

NC 2 1 1 1      5 56% 

9 
OM          0 0% 
AP          0 0% 
BP 4         4 44% 

SEMANA 
2 

NC 6 2   1           9 100% 

9 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
3 

NC 3 2  3      8 89% 

9 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP 1                 1 11% 

SEMANA 
4 

NC 6 1   2           9 100% 

9 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
5 

NC 4 3               7 100% 

7 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
6 

NC 4     5           9 100% 

9 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
7 

NC 6     3           9 100% 

9 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
8 

NC 3 1   1 2         7 100% 

7 OM          0 0% 

AP          0 0% 
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BP                   0 0% 

SEMANA 
9 

NC 2     1 1 1       5 83% 

6 
OM          0 0% 

AP  1        1 17% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
10 

NC 6     2           8 100% 

8 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
11 

NC 4 1   1     1 1   8 100% 

8 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
12 

NC 5 1   1     1     8 100% 

8 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
13 

NC 4 1               5 63% 

8 
OM       1  2 3 38% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
14 

NC 3 1   1           5 56% 

9 
OM       1  2 3 33% 

AP         1 1 11% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
15 

NC 4 1   1           6 60% 

10 
OM         3 3 30% 

AP         1 1 10% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
16 

NC 1 4   2   1   1   9 100% 

9 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
17 

NC   4   1   2   1 1 9 90% 

10 
OM         1 1 10% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
18 

NC 2 1   1   1       5 56% 

9 
OM  1      1 2 4 44% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
19 

NC 2 2   1   2     1 8 89% 

9 
OM         1 1 11% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
20 

NC 2 1   1   1       5 63% 

8 OM         2 2 25% 

AP      1    1 13% 
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BP                   0 0% 

SEMANA 
21 

NC 4 2   1   2       9 82% 

11 
OM         2 2 18% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
22 

NC 5 1   2   1   1   10 100% 

10 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
23 

NC 4     1 1 1   1   8 100% 

8 
OM          0 0% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 

SEMANA 
24 

NC 3 2       1   1   7 70% 

10 
OM    1 1    1 3 30% 

AP          0 0% 

BP                   0 0% 
Tabela 1 - Tabela de ocorrências – Fonte: Elaboração autoral 

 

Foram listados os artigos mais importantes e com maiores ocorrências, exemplo: 

Guarda-corpos, andaimes, linha de vida, EPI e EPC, ferros sem proteção, caixa 

de visita, quadro elétrico, produtos químicos e resíduos. Os trabalhadores bem 

como o desenvolvimento de duas atividades foram analisadas no interior da 

empreitada, entretanto como não foram feitas intervenções preventivas, foram 

presenciados inúmeros problemas e ocorrências de “não conformidades”. 

Com as informações obtidas, possibilitou a criação de tabelas, com o auxílio da 

ferramenta Microsoft Excel, chegando aos valores das ocorrências estudadas 

durante as 24 semanas.  

Cada semana representa 1 visita em obra, na qual foram identificadas as 

ocorrências, dessa forma foi possível chegar a tabela seguinte.  

A coluna de percentagem corresponde ao valor total de todas as ocorrências 

feitas semanalmente, somando todas as ocorrências semanais o valor deve 

chegar a cem porcento (100%) de ocorrências, podendo ser entre as ocorrências 

“não conformidade”, “oportunidade de melhoria”, “ação preventiva” e “boas 

práticas”. 
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Gráfico 1 - Percentual total de ocorrências. Fonte: Autoral 

 

Verifica-se que os valores em amarelo referem-se ao total de todas as 24 

semanas sobre as boas práticas, o que totaliza apenas 2,4%. Os valores em 

cinzento correspondem ao total de todas as semanas sobre as ações 

preventivas, o que totaliza 1,9%. Os valores em laranja correspondem as 

semanas totais de oportunidades de melhoria sendo 10,5%. Por fim os valores 

em azul referem-se ao total de todas as 24 semanas referentes a não 

conformidades, resultando em 85,2%. É verificado uma diferença sobre a não 

conformidade e as demais ocorrências, o que demonstra possíveis 

oportunidades de intervenções para que o nível das ocorrências melhorem. 

Nesta análise é possível concluir que existem valores extremos entre “boas 

práticas” e “não conformidades”, assim, existe necessidade de efetuar 

intervenções mais contundentes e acompanhamentos com intervalos menores 

entra cada intervenção.  

 

SEMANAS NC OM AP BP 

SEMANA 1 5 0  0 4 

SEMANA 2 9 0 0 0 

85,2%

10,5%

1,9%

2,4%

PERCENTUAL TOTAL DE 
OCORRÊNCIAS

BP AP OM NC

Resultado 

NC 85,2% 

OM 10,5% 

AP 1,9% 

BP 2,4% 
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SEMANA 3 8 0 0 1 

SEMANA 4 9 0 0 0 

SEMANA 5 7 0 0 0 

SEMANA 6 9 0 0 0 

SEMANA 7 9 0 0 0 

SEMANA 8 7 0 0 0 

SEMANA 9 5 0 1 0 

SEMANA 10 8 0 0 0 

SEMANA 11 8 0 0 0 

SEMANA 12 8 0 0 0 

SEMANA 13 5 3 0 0 

SEMANA 14 5 3 1 0 

SEMANA 15 6 3 1 0 

SEMANA 16 9 0 0 0 

SEMANA 17 9 1 0 0 

SEMANA 18 5 4 0 0 

SEMANA 19 8 1 0 0 

SEMANA 20 5 2 1 0 

SEMANA 21 9 2 0 0 

SEMANA 22 10 0 0 0 

SEMANA 23 8 0 0 0 

SEMANA 24 7 3 0 0 

Total 178 22 4 5 

209         
Tabela 2 - Total de ocorrências. Fonte: Autoral 

 

Na última tabela, com o resultado total de ocorrências, sendo, portanto 209 

ocorrências. Esta tabela foi compactada para poder observar através dos 

números expostos. A otimização desses números demonstrou todos os valores 

e todas as intervenções efetuadas ao longo de todo o período, onde pode-se 

verificar que os níveis de “não conformidades” são pouco mais de 85% sendo 

refletido em todas as 24 semanas. Para além desta, existem as “oportunidades 

de melhoria” que demonstra em 9 semanas um percentual de 10,5%, o que 

também demonstra tais valores consideráveis. Portanto, pode-se afirmar que 

95,7% das ocorrências que aconteceram em 24 semanas foram somente de “não 

conformidades e oportunidades de melhoria”. Ainda que as demais tenham sido 

uma percentagem menor, ainda assim apresentam oportunidades de melhora 

para a diminuição no impacto de acidentes e incidentes, sendo 1.9% de “ações 
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preventivas” e 2,4% sendo “boas práticas”. 

 

  
Gráfico 2 - Gráfico de Não Conformidades – Fonte: Elaboração própria 

 

Em resumo, finaliza-se esta análise com o registo de que se faz relevante frente 

aos valores obtidos em relação as “não conformidades”, um meio de diminuir as 

mesmas, uma vez que os resultados obtidos saltam aos olhos e chamam 

atenção. Assim sendo, em 24 visitas feitas, sendo uma visita a cada semana, 

apenas 5 “boas práticas” ou 1,9% foram identificadas, sendo estas diluídas em 

apenas 2 semanas, entretanto podemos considerar que este pequeno número é 

visto que um ponto que precisa ser melhorado e muito para que as condições 

dos trabalhadores no exercício das suas atividades seja vista de maneira 

satisfatória, uma vez que todos os intervenientes serão beneficiados com tais 

números. 
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5.3 Análise Crítica 

Ao longo de todos os relatórios, observou-se que muitos trabalhadores na 

maioria dos relatórios, especificamente tudo que possa interligar a segurança e 

a saúde, estão por vezes sem os equipamentos de proteção adequados, 

nomeadamente, óculos, protetores auriculares, protetores para as costas, 

coletes, luvas, capacetes, etc.  

O que observou-se foi uma resistência dos intervenientes em relação à proteção 

dos trabalhadores como segurança e saúde dos mesmos, infelizmente tal 

resistência mostra-se ainda nos dias de hoje, mesmo o mundo a tentar voltar ao 

normal depois de uma recente pandemia, a visão capitalista com os objetivos 

apenas de lucrar com os resultados, não se olha para o básico e o óbvio: o bem-

estar dos trabalhadores contribui para que a empresa melhore e alavanque os 

seus resultados a nível financeiro, pois quando os trabalhadores estão bem 

existe um comprometimento natural e recíproco para com a empresa. 

Infelizmente o que foi percebido é que a segurança e o bem-estar dos 

empregados não eram priorizados. O CSO enfrentou muitas negativas quando 

abordava questões sobre a segurança dos trabalhadores. 

Em relação à formação, para além de todo o exposto até aqui, foi percebido que 

na maioria dos casos os empregados não recebiam o acolhimento e a formação 

devidos antes de iniciarem as suas funções, pelo que era aplicado no decorrer 

das funções e após semanas de terem-nas iniciado, o que fez com que o CSO 

reprovasse muitos trabalhadores em casos específicos quando da entrega dos 

documentos para iniciarem as atividades estes não estavam completos para que 

o empregado pudesse desenvolver a sua atividade, exemplo: certificação em dia 

de profissional habilitado para manobrar uma máquina, o que obrigava que o 

CSO tomasse decisões rígidas, nomeadamente impedir que o empregado 

somente voltasse a exercer tal função quando toda a documentação específica 

fosse apresentada de maneira correta e completa. 

Sobre as regras e os procedimentos, inicialmente foi muito difícil a abordagem 

junto aos trabalhadores para alertá-los acerca de procedimentos e regras, 
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justamente pelo que foi dito anteriormente acerca de formação e acolhimento, 

ou seja, os trabalhadores não tinham em mente que precisavam seguir regras e 

os procedimentos porque não foram instruídos de maneira correta para 

cumprirem regras. Inicialmente a resistência foi o maior dos problemas, visto que 

os trabalhadores não percebiam o motivo pelo qual tinha que deixar de fazer as 

suas atividades para “aprenderem” o que eles julgavam que já sabiam e ao fim 

de cada formação e acolhimento percebiam que não sabiam ou pior sabiam de 

“maneira errada”, e com o tempo tal resistência foi deixada de lado o que deu 

espaço para o interesse e a vontade de desempenharem as suas funções com 

segurança e com propriedade naquilo que estavam a fazer. 

Tudo isso fez com que a empresa, especificamente o empreiteiro, fosse no 

caminho contrário ao que deveria ser o correto. A função da fiscalização e 

especificamente o CSO que representa a mesma é defender e proteger os 

interesses dos empregados que estão em obra, e por consequência defender 

também os interesses do dono de obra para ser evitado qualquer contratempo 

como sinistralidade, por lógica deveria ser percebido pelo empreiteiro que, 

quando a proteção dos trabalhadores está garantida, os interesses do 

empreiteiro também está garantido, uma vez que são evitadas as sinistralidades 

e acidentes fatais através da prevenção, entretanto essa não é a lógica do 

empreiteiro, que objetiva ter lucros e de maneira equivocada toma postura 

contrária ao que deveria ser a finalidade de todos, a segurança, a saúde e o 

bem-estar dos empregados, resultará inevitavelmente também no seu próprio 

sucesso como empresa. 

5.3.1 Análise de cada relatório 

Neste tópico será feita uma descrição temporal de cada relatório com a finalidade 

de relatar o que aconteceu no decorrer das visitas e das observações feitas nesta 

empreitada, foram encontrados muitos desafios, muitas resistências por parte 

que grande parte dos intervenientes, tais desafios serão demonstrados nas 

imagens anexadas nos relatórios aqui analisados.  

Como já mencionado, a empreitada teve início em 2021, entretanto iniciou-se 
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este projeto meses após o início da mesma, por este motivo os relatórios 

anteriores ao início deste projeto não serão expostos e nem citados, somente 

serão mencionados os relatórios feitos a partir do RVO (relatório de visita de 

obra) nº 10. 

Faz-se relevante informar o código que será visto nos relatórios a seguir, para 

que seja de fácil compreensão, clarifica-se tal significado: a sigla GF significa 

“Gestão da Fiscalização”, o número 484 – menciona o número que aquela 

empreitada está na posição de todas as obras existentes e que estão a ser 

fiscalizadas pela empresa de fiscalização Ripórtico Engenharia Lda, a sigla RVO 

– refere-se ao conjunto de palavras “Relatório de Visita de Obra”, 010 – é o 

número do relatório feito e sempre estará em ordem crescente, sendo feito 

sempre um relatório por semana, 21 – faz menção ao ano em que aquele 

retatório foi feito, nesse caso existem relatórios que foram feitos em 2021 (21) e 

em 2022 (22). 

Ultrapassada tal explicação, a seguir serão analisados cada relatório de forma 

temporal, ou seja, os relatórios feitos possuem registos no momento em que os 

mesmos eram confecionados e essa análise será exposta a seguir: 

O relatório de visita GF484_RVO-010.21 do item 1 ao item 3 pode-se perceber 

que os mesmos estão como Boas práticas (BP), visto que notasse na descrição 

das imagens que a execução dos serviços de descofragem da laje foi feito em 

conformidade, bem como a instalação dos Guarda-corpos também encontram-

se em conformidade, pode-se notar também que a utilização de EPI e a limpeza 

também estão em conformidade. Entretanto a partir do item 4 em diante, 

nomeadamente até o item 7 todas as lacunas estão em “não conformidade”, uma 

vez que foi observado que não existia linha de vida para o trabalho em altura, a 

execução de corte na alvenaria com disco elétrico, precisamente no item 4 

percebe-se a ausência de guarda corpos, capacete e óculos de proteção para 

que a atividade deste empregado seja feita corretamente.  

Todo este relatório de visita GF484_RVO-011.21 está “não conforme” em 

relação à segurança referente ao guarda corpo escada pode-se perceber que os 
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mesmos estão irregulares o que foi alertado que precisava ser resolvido para 

evitar acidentes de peões, a seguir verifica-se andaimes e guarda corpos mal 

estruturados e montados, excesso de peso sobre um andaime, o que pode 

ocorrer ocasionar acidentes, é possível ver um trabalhador a descer do andaime 

sem o treinamento devido, isto é motivo para que este passe por um processo 

de treinamento com a finalidade de possuir condições aceitáveis desenvolver 

suas funções corretamente. 

No relatório de visita GF484_RVO-012.21, foi observado que funcionários de 

dois subempreiteiros não tinham entregues suas documentações, pelo que 

foram requesitados imediatamente que os mesmos só estejam a realizar suas 

funções a partir do momento que toda a documentação esteja correta, para além 

disso observa-se quase todo o relatório em “não conformidade” com andaimes 

inapropriados, sem guarda-corpos, com excepção de peso, com empregado sem 

fazer uso de todo o EPI para a sua própria proteção. Trabalhos em altura é 

obrigatório que o empregado faça uso de capacete, cinto de segurança, colete 

de identificação e linha de vida, a falta dos mesmos ocasiona alta exposição ao 

risco. Nesse relatório foram recorrentes tais falhas.  

No relatório de visita GF484_RVO-013.21, verifica-se que os problemas 

continuam com escadas sem guarda-corpos e sem qualquer sinalização com 

riscos de acidentes, funcionários sem capacetes e sem colete de sinalização, 

andaimes inapropriados e incompletos pois não existe a guarda para a proteção 

do empregado, no item 6 observa-se empregado a transitar pela laje da 

cobertura e esta não possui guarda corpo em conformidade, o mesmo está 

incompleto, igualmente segue-se no item 7. 

O relatório de visita GF484_RVO-014.22, foi o primeiro relatório do ano de 2022, 

o que justifica a mudança do último número, entretanto com os problemas 

recorrentes no que tange à segurança, vê-se laje sem guarda-corpos, andaime 

também sem guarda-corpos nomeadamente no troço onde o empregado está a 

trabalhar. Houve um flagrante inclusive de andaime improvisado com a 

interligação de tábua de madeira, o que é inadmissível e foi reportado ao TSST. 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

132 

 

No relatório de visita GF484_RVO-015.22, foi observado empregados sem 

documentos aprovados pelo CSO que representa a fiscalização, pelo que foi 

solicitado a regularização dos documentos ou a paralização dos serviços pelas 

empresas citadas. Em relação as situações obervadas em obra, havia em laje 

uma abertura e a mesma não tinha guarda-corpos apropriados, pelo que foi 

requisitado a devida sinalização e vedação, o que é observado em todo este 

relatório é justamente a deficiência dos guarda corpos, os mesmos estavam sem 

a sinalização apropriada e guarda corpo precários. Foi verificado também 

empregados sem o uso de capacete e trabalhando com a cabeça para fora da 

projeção da laje no piso 0, nesse caso está sujeito ao risco de queda de objetos 

dos andares superiores. Funcionários que estavam a soldar tubulações e a cortar 

ferro sem os óculos de proteção, sem capacete e sem luvas. Os funcionários 

tiveram que fazer formação para uso adequado de EPI. 

No relatório de visita GF484_RVO-016.22 é possível verificar ausência de 

guarda corpo em uma área transitável, percebe-se também a ausência de 

guarda corpos em vão de escada com risco de queda, não possui sinalização, a 

seguir existem empregados sem fazer uso do EPI. No item 10 do relatório n.º15 

existe um ponto que vale a pena ressaltar, nomeadamente uma escada 

devidamente sinalizada e com o guarda corpo instalado corretamente.  

No relatório de visita GF484_RVO-017.22, apresentou as situações de 

potenciais acidentes com pregos, tábuas, trabalhos em altura, andaimes, queda 

de objetos,  pontas de ferro sem proteção, entretanto há que se destacar 

empregados utilizando os equipamentos de proteção individual obrigatórios 

corretamente, o que até este relatório estava a ser analisado como um ponto de 

atenção. 

No relatório de visita GF484_RVO-018.22 vê-se algo recorrente como a 

ausência de guarda corpos em área transitável, o que torna uma zona de alto 

risco podendo ocorrer acidentes e risco de queda, foi solitado que fosse corrido 

com a máxima urgência, uma vez que pode ser alvo de notificação em caso de 

vistoria de entidades como a ACT. O mesmo foi solicitado em relação aos 

prumos metálicos, mesmo que os mesmos não sejam homologados para serem 
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utilizados como guarda corpos, percebeu-se melhoria na sua utilização, no caso 

em questão, a maneira de fixar os mesmos as paredes do edifício. Tábuas com 

pregos dispersas no momento da decofragem dos elementos, foi requisitado que 

os pregos fossem retirados imediatamente para evitar acidentes. Foram 

registados negativos sem proteção e sinalizado que os mesmos devem ter 

proteção devida e sinalização. 

No relatório de visita GF484_RVO-019.22, existiam zonas de risco de queda em 

altura uma vez que não foram instalados os guarda corpos devidos. O que 

deixou-nos com um ponto de atenção foi observar um empregado de costas, a 

desenvolver trabalho em altura e sem o mínimo de proteção, precisamente no 

item 3 deste relatório, o que foi imediatamente solicitado que fosse resolvido. 

Nos itens a seguir o cenário é o mesmo, ausencia de guarda corpos em zonas 

de risco de queda em altura. Foi solitado para além do que já foi mencionado, o 

uso de EPI dos trabalhadores e a instalação correta de andaimes para a 

segurança nos trabalhos em altura. 

No relatório de visita GF484_RVO-020.22 os problemas persistem no que tange 

a ausencia de guarda corpos em alguns pontos da empreitada, foi solitado para 

que a situação fosse corrigida e reparada com urgencia visto que corre risco de 

ser notificada em caso de vistoria por entidades como a ACT. Produtos químicos 

não estavam em local apropriado para armazenamento e não estavam 

devidamente identificados e acompanhados pelas fichas de segurança, pelo que 

também foi solitado a correção podendo ser alvo de notificação em caso de 

vistoria por entidades como a ACT. Existia no momento da visita de obra um 

quadro elétrico aberto e sem extintor de CO2 ao lado, via de regra quadros 

elétricos devem estar obrigatoriamente fechado e com um extintor de CO2 ao 

lado, para o caso de algum acidente vir a acontecer será extinto com mais 

facilidade e rapidamente.  

No relatório de visita GF484_RVO-021.22 novamente foram registadas zonas 

com risco de queda em altura e com ausência de guarda corpo, situações que já 

haviam sido solicitadas correções por parte do CSO da fiscalização, o que foi 

percebido é que essa situação é mesmo algo que não é visto como “importante” 
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por parte dos intervenientes, por ter sido registada tantas ocorrências iguais a 

esta e as solicitações de correção que são feitas não são atendidas corretamente 

ou na totalidade. Outra irregularidade que também foi novamente registada 

nesse caso como negativo nomeadamente foi o quadro eletrico que estava 

aberto e ainda sem o extintor de CO2 para combate a possíveis incêndios. Foram 

encontrados diversos resíduos espalhados, pelo que foi solitado que sejam 

recolhidos e colocados em contentores apropriados, tais entulhos, como pode 

ser visto na imagem, estavam a tapar o ponto de água, e este ponto de água não 

possuía identificação, o que tambem foi solitado que colocasse identificação. Foi 

observado a existência de andaimes sem a montagem devida e que não cumpria 

com o manual de montagem, nesse caso se não for possível a montagem de 

acordo com o manual de montagem deve ser colocado pranchas amarradas 

devidamente para garantir a segurança dos empregados. 

No relatório de visita GF484_RVO-022.22 novamente existia a ausência de 

guarda corpo em zonas de risco de queda em altura, pelo que foi alertado que 

todas as zonas de risco devem obrigatoriamente ter guarda corpos adequados. 

O quadro elétrico novamente escontrato aberto e sem o extintor CO2, existiam 

zonas com diversos resíduos espalhados, foi solicitado que os mesmos 

precisavam ser recolhidos e colocados em contentores adequados. Os 

contentores de resíduos obrigatoriamente precisam ter idenficações de resíduos 

com os respetivos codigos LER, foi verificado que existiam contentores de forma 

instalados de maneira incorreta. 

No relatório de visita GF484_RVO-023.22 foram registadas imagens com 

ausencia de guarda corpos em escadas e zonas de queda em altura, o que já foi 

solicitado inúmeras vezes que fosse resolvido corretamente, entretanto sem a 

devida atenção por parte dos intervenientes. Houveram caixilhos montados sem 

vidro e sem qualquer proteção contra quedas em altura. Muitos resíduos foram 

encontrados, inclusive tábuas com pregos em zonas de risco de acidentes para 

os trabalhadores, os mesmos como já solicitado por diversas vezes, devem ser 

recolhidos e colocados nos contentores apropriados. 

No relatório de visita GF484_RVO-024.22 funcionários novamente foram vistos 
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sem a utilização de EPI e a trabalhar em zona de risco de queda em altura, o 

que é de extremo risco de acidente para os trabalhadores. Andaimes sem a 

devida proteção com a ausência de guarda corpos em zonas de risco de queda 

em altura, pelo que foi solicitado que todas as zonas de risco devem ter guarda 

corpos adequados, podendo ser alvo de notificação em caso de vistoria de 

entidades como a ACT. No que refere-se aos resíduos, foram encontrados 

diversos resíduos espalhados pela obra com riscos de acidentes como pregos 

enferrujados nas tábuas, foi solicitado que os mesmo deveriam ser resolhidos e 

colocados no contentor apropriado e devidamente identificado. 

No relatório de visita GF484_RVO-025.22 existiam andaimes mal montados, 

outros sem a sinalização devida, ou seja, os andaimes que não estão montados 

devidamente devem ter a indicação que estão fora de serviço justamente para 

que todos os trabalhadores tenham conhecimento. Existiam também negativos 

sem a devida proteção em obra sem nenhum tipo de proteção ou sinalização, 

todas as zonas onde exista este risco devem ter guarda corpos, sinalização e 

proteção adequados, por tal motivo foi solicitado que as iregularidades fossem 

corrigidas para o melhor desempenho da empreitada. Funcionários foram 

flagrados sem a utilização de EPI, nomeadamente no que refere-se ao trabalho 

em altura, ao uso de máquinas de corte e máquinas de solda para a soldagem 

de tubos metálicos, estes casos são de extrema urgência que sejam resolvidos 

e corrigidos, podendo ser alvo de notificação em caso de vistoria de entidades 

como a ACT. 

No relatório de visita GF484_RVO-026.22 novamente os andaimes são os alvos, 

visto que os mesmos não possuem a montagem devida, por tal motivo foi 

registado que os andaimes devem ser certificados e montados segundo o 

manual de montagem, verifica-se que há uma mistura de andaimes que foram 

montados conjuntantamente e sem qualquer segurança. Negativos e caixas de 

visita sem nenhum tipo de proteção e sem sinalização adequadas, é importante 

relatar que a fita sinalizadora, no caso que foi registado, não exerce a qualquer 

tipo de proteção contra as mesmas. 

No relatório de visita GF484_RVO-027.22 em questão foi observado que haviam 
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recipientes com líquidos sem a devida identificação, pelo que não é permitido o 

armazenamento de líquidos em recipientes sem identificação, devendo estes 

serem armazenados em recipientes próprios e com a devida identificação do que 

contém. Foram encontradas muitas zonas com diversos resíduos espalhados, o 

que já foi informado que os resíduos devem ser recolhidos para os locais 

apropriados, estes resíduos devem estar em contentores devidamente 

identificados com o respetivo codigo LER. 

No relatório de visita GF484_RVO-030.22 foram observados andaimes mal 

montados e negativos sem a proteção e sinalização devidas, estas zonas 

existem o risco de acidentes devem ter guarda corpos, sinalizações e proteção 

adequados, foi solicitado que seja urgentemente corrido , visto que pode ser alvo 

de notificação em caso de vistoria de entidades como a ACT. Caixas de visita 

também estavam sem a proteção devida contra quedas em altura, novamente 

foi informado que a fita sinalizadora não exerce nenhum tipo de proteção contra 

as mesmas. 

No relatório de visita GF484_RVO-031.22 foi especificado que os prumos 

metálicos não servem de guarda corpos, foi solicitado para que todas as zonas 

onde exista este tipo de risco de queda em altura devem ter o guarda corpos 

adequados para tal. Existiam madeiras no lugar dos guarda corpos na tentativa 

de corrigir todos os pedidos de urgencia, entretanto os guarda corpos colocados 

têm que ser resistentes e ter a função de proteção contra quedas, as madeiras 

colocadas estavam soltas e não tinham a função de proteção por estarem soltas. 

As caixas de visita entretanto já possuíam a proteção devida para que não 

houvesse circulação na área. 

No relatório de visita GF484_RVO-032.22 novamente foram vistos muitos 

andaimes mal montados, os andaimes devem ser certificados e ser montados 

segundo o manual de montagem. Guarda corpos sem a resistência devida para 

a proteção contra possíveis quedas, visto que todas as zonas onde exista risco 

devem ter guarda corpos adequados. Muitos negativos foram vistos sem a 

proteção e sinalização devidas, as zonas que existem este tipo de risco devem 

ter guarda corpos, sinalização e proteção adequados, foi solicitado que esta 
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situação fosse resolvida urgentemente, visto que pode ser alvo de notificação 

em caso de vistoria de entidades como a ACT. 

No relatório de visita GF484_RVO-033.22 muitas ausências de guarda corpos 

ou guarda corpos ineficazes, os guarda corpos devem ser resistentes e 

proteguer contra quedas. Andaimes mal montados, os andaimes devem ser 

certificados e montados de acordo com o manual de montagem. Os produtos 

químicos diversos que foram encontrados não estavam com as devidas fichas 

de dados de segurança, todos os produtos químicos devem por obrigação portar 

as devidas fichas de dados de segurança. Foi solicitado que a escada que estava 

a ser utilizada fosse retirada de serviço, pois não estava em condições de 

trabalho e com risco de provocar algum acidente. 

No relatório de visita GF484_RVO-034.22 relata que estava a ser utilizado 

equipamento sem a devida validação, necessário enfatizar que equipamentos 

sem a devida validação não podem ser utilizados na empreitada, pelo que foi 

solicitado a devida documentação deste e de qualquer equipamento antes dos 

mesmos entrarem em obra. Novamente foram vistos produtos químicos na 

empreitada sem estarem acompanhados pelas fichas de dados de segurança, 

foi alertado que os mesmos devem vir acompanhados pelas mesmas. Ferragens 

expostas sem a devida proteção, pelo que foi solicitado colocar proteções nos 

ferros em espera.  

No último relatório de visita deste projeto GF484_RVO-035.22, foram verificadas 

muitas irregularidades, nomeadamente empregados sem a utilização de EPI, 

ausência de guarda corpos, andaimes mal montados, negativos sem a devida 

proteção, ferragens sem proteção. Os funcionários devem utilizar EPI quando 

das suas funções visto que o EPI é obrigatório em obra, no caso da ausência de 

guarda corpos, as zonas onde exista este risco devem ter guarda corpos 

adequados, sobre os andaimes mal montados, estes devem ser montados 

segundo o manual de montagem e devem ser verificados antes da sua utilização 

e as informações devem ser colocadas no andaime “verificado e bom para 

utilização”. 
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Diante de todos os relatórios acima descritos e acompanhados de perto, foram 

descritas breves análises acerca de cada relatório e de cada situação, no 

próximo tópico será feita uma análise geral de todos os relatórios como um todo, 

ou seja, de maneira única, para que essa análise seja vista de maneira unificada. 

O foco será uma descrição geral dos relatórios com a finalidade de unificar tudo 

em apenas um pensamento, serão também evidenciadas as situações de 

potenciais acidentes e os tipos mais comuns de situações para potenciais 

acidentes, haverá a categorização dessas situações de potenciais acidentes de 

acordo com todos os relatórios. 

5.3.2 Análise Geral  

Neste tópico foram analisadas as reais situações e os dados obtidos através dos 

relatórios de visita e que possibilitou esta análise, no intuito de perceber as 

diversas adversidades e questões polêmicas apresentadas no tópico anterior. 

A metodologia desta análise sustenta-se em observações qualitativas e em 

participação direta em campo, através de inúmeras observações presenciais que 

foram feitas ao longo deste projeto.  

Sobre o conhecimento dos trabalhadores em relação ao PSS, foi possível 

perceber que muitos dos intervenientes não possuíam o conhecimento amplo 

das medidas necessárias para a manutenção da segurança e saúde dos 

mesmos, foi também testemunhado que muitos destes intervenientes não 

usavam o EPI obrigatório por acreditarem não ser “necessário” por nunca ter 

acontecido qualquer coisa com estes no exercício das suas funções e por esse 

motivo desacreditavam que pudesse acontecer algum acidente no exercício das 

suas funções. 

A ideia de ser “desnecessário” replicou-se também acerca do significado do PSS 

para a empreitada como um todo, tendo em vista que o Plano de Segurança e 

Saúde serve justamente para garantir a manutenção da segurança e da saúde 

dos empregados e não somente destes mas também dos visitantes, etc.  
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O PSS é um dos instrumentos para a base de gestão da segurança e saúde 

numa empreitada, obrigatoriamente a execução do PSS deve anteceder a fase 

de obra, nesse caso, representando um requisito legal a sua existência desde a 

fase de projeto, foi observado se os intervenientes sabiam da importância do 

PSS para a empreitada e quais eram os quesitos principais que enumeravam as 

particularidades sobre os diversos aspetos da segurança.  

Foi possível perceber que os intervenientes não tinham conhecimento de 

avaliação de risco e respetivas medidas preventivas a se adotar, eventuais 

condicionalismos, medidas de caráter organizativo, plano de desenvolvimento 

das atividades, entre outros. Por tal motivo é importante envolver os 

trabalhadores, promovendo a integração dos mesmos no que tange a segurança 

e saúde ao longo do desenvolvimento das atividades, podendo definir num 

avanço significativo para uma intervenção mais efetiva nas medidas de 

prevenção a adotar. 

O que foi feito no decorrer desta empreitada para que os empregados pudessem 

ter consciência de todo o risco das suas atividades e a importância e todo o 

significado do PSS foi promover “intervenções” que pudessem integrar esses 

trabalhadores para que os mesmos tivessem outra visão da importância do PSS, 

nomeadamente à prevenção de acidentes e sinistralidades. 

Foram seguidas estratégias com o intuito de captar dos trabalhadores a 

perspetiva do seu conhecimento e experiência, tais como:  

- Reconhecimento em relação ao trabalhadore que identifique os riscos 

presentes no local de trabalho; 

- Provocar o diálogo durante as intervenções feitas aquando as visitas à 

empreitada;  

- Utilização de quadros com informações e avisos transmitidos de maneira 

simplificada e clara para todos os envolvidos. 

Observou-se que a integração dos trabalhadores em questões de segurança 
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apresentou a maior dificuldade quando haviam trabalhadores externos, visto que 

estes possuíam maneira de “gestão” diferente da gestão de segurança que 

estava a ser adotada na empreitada. 

A cultura e clima de segurança tornaram-se o eixo principal para os 

trabalhadores em qualquer empresa, e neste projeto não poderia ser diferente, 

visto que de acordo com Silva (2008) “a cultura de segurança vem do conceito 

de cultura organizacional à segurança, uma vez que a cultura organizacional 

influencia a cultura de segurança”. (Silva, 2008).  

De acordo com Guldenmund (2010), “o clima de segurança é definido como um 

reflexo superficial e momentâneo de uma organização, como se uma fotografia 

fosse”. (Guldenmund, 2010)   

Diante do que já sabemos sobre o que é cultura e clima de segurança, relatado 

anteriormente, tentamos perceber e contribuir com tais quesitos no que refere-

se à cultura organizacional e cultura à segurança.  

Foi relatado neste trabalho, por diversas vezes, quantas dificuldades houveram 

sobre a aceitação da existência do PSS, tal aceitação infelizmente precisou ser 

muitas das vezes de maneira “imposta” por parte dos responsáveis com a 

segurança desta empreitada, o que ao contrário, deveria ter sito natural por parte 

dos empregados.  

O histórico destes empregados mostrou o quanto é preciso estabelecer e definir 

“boas práticas” no dia a dia para que a cultura e clima de segurança não sejam 

quesitos desconhecidos e até forçados, e sim para acontecerem naturalmente 

ao passo que as boas práticas sejam feitas de maneira leve e assim as suas 

funções diárias transcorram corretamente. 

Os fatores mais complexos encontrados foram as motivações, interesses, 

valores, maneira de relacionarem-se, uma vez que houve uma alta rotatividade 

de empregados de diversos países (indianos, portugueses, romenos, brasileiros, 

angolanos), e isso fazia com que cada qual enquanto pessoa tinham 

entendimentos diferentes sobre o que é realmente a “segurança”. 
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É necessário evidenciar as situações de potências acidentes e alguns tipos 

de situações, por esse motivo destacam-se dos diversos relatórios feitos, as 

várias potenciais situações para acidentes sobretudo com andaimes e trabalhos 

em altura, foram feitas muitas intervenções para serem corrigidas inúmeras 

vezes as irregularidades apresentadas pela fiscalização no intuito de as mesmas 

serem corrigidas e acima de tudo, mantidas. Mas a perceção foi adversa, visto 

que houveram inúmeros flagrantes com andaimes mal montados, sem guarda-

corpos devidos, amarrados com arames, etc.  

Em seguida foram vistos possíveis situações para potenciais acidentes com 

tábuas e pregos expostos e espalhados em diversas zonas. Estes resíduos 

devem estar em contentores devidamente identificados, as inúmeras 

recomendações e orientações da segurança nunca foram respeitadas e muito 

menos seguidas, o que criou cenários para potenciais acidentes. 

Nos diversos trabalhos em altura que foram executados, é necessário relatar que 

os mesmos foram feitos de maneira negligente, trazendo perigo de acidentes e 

sinistralidades para os trabalhadores que executam as suas atividades. Por tal 

motivo os trabalhos em altura passaram a ser feitos somente quando da 

presença do CSO da Fiscalização, na tentativa de reduzir as situações de 

potenciais acidentes.  

Diante de tudo isso é possível afirmar que: O PSS é eficaz no que diz respeito 

ao acolhimento, ao EPI e as formações aplicadas aos trabalhadores no decorrer 

da empreitada? 

Foi relatado neste projeto, até aqui, é que houveram muitas resistências por 

parte dos intervenientes desta empreitada, uma vez que a achavam mesmo que 

os erros que cometiam eram “normais” e que não precisavam ser vistos, 

avaliados, fiscalizados e corrigidos. Cada intervenção era mais difícil, os hábitos 

errados foram os mais difíceis de fiscalizar. Somente nos últimos meses é que 

os intervenientes começaram a perceber ser mais fácil intervir na prevenção do 

que no acidente, que era melhor cuidar da segurança e saúde do que de 

eventuais sinistralidades que pudessem vir a acontecer, o que evitaria 
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transtornos catastróficos diante as entidades reguladoras como, por exemplo a 

ACT. 

Foi feito um trabalho quase que de “formiga”, aos poucos e de maneira contínua, 

os empregados foram acompanhados de perto, tiveram inúmeras formações 

sobre o uso do EPI, sobre a prevenção e cuidados com a pandemia, sobre as 

sinalizações, sobre os trabalhos em altura, sobre como proceder com a 

ocorrência de acidente. 

Ao final do período proposto deste projeto, é possível concluir que a mentalidade 

mudou positivamente, ao passo que se chegou ao ponto dos próprios 

empregados estarem tão envolvidos com a segurança que os mesmos alertavam 

uns aos outros sobre possíveis situações de sinistralidade. O notório hoje é que 

estes empregados acima de tudo aceitaram as mudanças e fizeram questão de 

fazer parte desta mudança.  

O mais gratificante deste projeto foi perceber que estes empregados irão replicar 

estes aprendizados para as suas próprias funções em outras empresas. 

5.3.3 Proposta de Melhoria 

Ao efetuar a análise de todos os relatórios feitos, chegou-se à conclusão de 

questões com grande relevância para definir de forma eficiente ações de 

melhorias transversais à organização bem como ao sistema de gestão de 

segurança. É sabido e notório que o PSS é um documento que precisa ser 

seguido, o que o torna dinâmico. Por esse motivo a primeira recomendação é 

que a organização tenha atenção sobre o PSS, de forma que sejam divulgadas 

as mais-valias do PSS. A recomendação é que seja feito um planeamento e 

atualização numérica do efetivo. Sobre o EPI, a conclusão é que estes sejam 

vistos também como mais-valias para salvaguardar a segurança dos 

empregados, estes mesmos equipamentos de proteção individuais devem ser 

mantidos em bom estado. O que conclui-se também com o tempo que os 

trabalhadores foram orientados, estes começaram a ser envolver na correção 

das próprias atividades e isso é o que deve ser preservado, bem como envolver 

também os trabalhadores na seleção de outros trabalhadores e na ajuda para 
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estes tenham formações com os empregados que se demonstraram 

interessados em manter a segurança preservada na organização. Houve ponto 

negativo também em relação aos EPI, muitos dos trabalhadores apenas 

utilizavam EPI quando eram solicitados ou observados, estas ocorrências 

precisam de acompanhamento para serem corrigidas uma forma de correção 

pode ser nomeadamente a inclusão destes funcionários na seleção dos próprios 

equipamentos. Necessário fazer mobilizações no intuito de desenvolver 

situações com foco em formações e ações pedagógicas. Não podemos esquecer 

de mencionar a Comunicação para a Segurança, uma vez que falhas em relação 

à mesma desencadeia riscos extremos para todos os intervenientes. Por esse 

motivo a comunicação precisa ser algo basilar dentro de uma organização, falhas 

dentro deste quesito não pode ter espaço, a recomendação é que a comunicação 

seja interligada com o sistema de gestão da segurança, para que todos possam 

ser envolvidos em prol do mesmo objetivo, de maneira que tais falhas sejam 

identificadas e a partir disso sejam desenvolvidos métodos para melhorias e 

correções. Até a finalização desde projeto não foram identificados 

acidentes/incidentes, entretanto este é um quesito que não pode ser deixado de 

lado, dada a sua importância, verificou-se um ponto positivo por não haver 

acidentes, porém é necessário deixar uma ressalva para que os intervenientes 

entendam que a introdução de todas essas sugestões de melhoria não servem 

apenas para organizações que tiveram acidentes/incidentes, e sim para as 

empresas que também não possuem acidentes não significa que não podem vir 

a ter, uma vez que existe um relaxamento natural quando os acidentes não 

ocorrem e isso pode fazer com que em algum momento essa falta de prevenção 

possa refletir e ocasionar acidentes/incidente. Sobre os acidentes de pouca 

gravidade, o ponto negativo é que estes acidentes não são informados à chefia, 

o que pode ocasionar em uma “interrupção” da comunicação ora menciona 

anteriormente. Em relação à Formação, verificou-se que os trabalhadores 

possuem entendimento aceitável em relação à importância das formações, 

entretanto relatam que a formação é pouco aplicada e alguns destes 

empregados não dão importância para a formação sobre perigos e riscos. É 

necessário antes de qualquer coisa fazer com que os empregados sejam 
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sensibilizados ao ponto que lhes brote consciência ao real significado das 

formações, após a formação poderá ser melhor recebida pelos empregados, 

entretanto é necessário que o formador faça um plano de formação com áreas 

adequadas a cada necessidade. Sobre a análise acerca das regras, estas 

precisam ter mais atenção uma vez que são pouco valorizadas, precisam 

existirem procedimentos em relação à segurança para serem seguidos e 

consequentemente os trabalhos serão desenvolvidos com segurança e conforto, 

por tal motivo conclui-se que é necessário ser desenvolvimento um estudo, ouvir 

os intervenientes e as suas opiniões para futuras melhorias, necessário que os 

intervenientes sejam envolvidos no processo destas melhorias. Importante 

clarificar que os resultados obtidos devem refletir as necessidades dos 

intervenientes, devendo os mesmos ser coesos, deve existir estudo de 

introspeção sobre que já existe, e definir com clareza o que pretende-se alcançar 

com o resultado, após implementar e colocar em prática no intuito de prosseguir 

com as correções necessárias.  

6. Conclusão 

O setor da construção civil é um setor de importante relevância em Portugal, e deve, 

inegavelmente, esse setor ter condições para satisfazer a segurança dos seus 

trabalhadores, para poderem desempenhar as suas funções corretamente, 

amparados e apoiados pela segurança do trabalho. Por esse motivo, a 

segurança do trabalho necessita ser melhor aplicada. 

No capítulo anterior foram abordadas questões polêmicas sobre a fragilidade da 

segurança e saúde. Foi demonstrado semanalmente através de uma análise 

quantitativa o que precisa ter mais atenção em relação às ocorrências e a tabela 

de ocorrências demonstra tais fragilidades. Os assuntos mais importantes foram 

abordados para observar o que necessita de mais atenção e mobilização para 

futuras correções. Constatou-se que 85,2% são de Não Conformidades, o que 

evidencia uma diferença significativa sobre as demais ocorrências 

Este trabalho apresentou um tema acerca das ferramentas de controlo de riscos 

profissionais em relação ao PSS, o que possibilitou perceber ao longo do seu 

desenvolvimento que existe muito a ser feito aos vários níveis, tanto no setor da 
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construção civil quanto na matéria de segurança e saúde no trabalho.  

O objetivo foi demonstrar quais os tipos adequados de equipamentos que são  

atualmente utilizados, quais são as exigências mínimas da ACT e de maneira 

geral tentou-se sensibilizar a todos que a prevenção na segurança e saúde é 

indispensável, mesmo que para isso seja inicialmente necessário ter um pouco 

mais de custo, entretanto ao final conclui-se que, em geral, tais valores foram 

bem aplicados. 

A sensibilização por meio de formações e treinamentos, acompanhamentos com 

mais proximidade e a participação de todos os intervenientes é importante para 

que as futuras mudanças sejam positivas e consistentes. 

A legislação precisa ser revista e reforçada, muitos artigos deixam lacunas 

abertas, quando deveria ser ao contrário, deveria clarificar dúvidas e reparar 

questões diárias, o que leva por diversas vezes a dúvidas. Por serem leis 

específicas deveriam ser mais clarificadas para que as mesmas sirvam 

determinados setores, nomeadamente o setor da construção civil. 

Outra questão muito evidente são as percentagens apresentadas, o que fica 

evidente que o setor da construção civil precisa ter mais “atenção”, investimentos 

precisam ser feitos na formação de profissionais de quadros superiores para 

atuarem na área de segurança e saúde no trabalho, só assim as sinistralidades 

poderão ser reduzidas e mesmo que aconteçam serão acompanhadas por 

alguém capacitado e intendido do assunto. 

Se olharmos e dermos a devida atenção para a segurança, saúde e higiene no 

trabalho de qualquer empresa seja ela qual for, no sentido de “dar condições 

necessárias”, para que a segurança seja realmente atribuída e seguida por todos 

aqueles que lá desempenham as suas atividades, o resultado será positivo do 

início ao fim, e em todos os setores, entretanto antes disso os gestores precisam 

rever todas as questões que nunca foram vistas. Os lucros nunca serão genuínos 

por serem recebidos como resultado de acidentes, sinistralidades e a qualquer 

preço.  
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Os gestores antes de tudo têm que mudar as suas mentalidades para que a 

visão sobre o lucro seja antes de tudo uma visão protetiva aos trabalhadores, e 

como consequência, o lucro será o resultado inevitável. 

A comunicação precisa ser colocada em pauta em relação às futuras mudanças, 

a comunicação é essencial dentro de uma empresa, e no setor da construção 

civil não pode diferir, a comunicação entre os intervenientes é primordial, uma 

vez que no mesmo sentido todos se envolvem pelo mesmo objetivo. 

Necessário destacar que todas as organizações possuem a sua cultura e esta é 

o que reflete sobre todo o sistema organizacional demonstrando que estas 

organizações conhecem acerca de normas, valores, comunicação, gestão, clima 

entre outros. No epicentro da cultura de segurança de uma determinada 

organização está a política e as normas de segurança e é sobre estas que se 

implementa a perceção do risco no seio da respetiva organização. As perceções 

partilhadas pelos trabalhadores estão fundamentadas em fatores, tais como, 

políticas, procedimentos, normas, metodologias e métodos de gestão que 

impactam diretamente no compromisso da organização com a segurança. O 

objetivo geral foi conhecer o impacto do PSS e do clima de segurança nos 

trabalhadores. 

Faz-se primordial desenvolver modelo de cultura e clima com o objetivo de 

extinguir acidentes, salvaguardar vidas e consequentemente alavancar e 

melhorar projetos internos. 

Por fim, reconhece-se, que há a necessidade face às empresas, afim de 

sensibilizá-las justamente para que percebam que os Técnicos Superiores de 

Segurança e Saúde no Trabalho são aliados e estão presentes para ajudar e 

resolver os problemas destas empresas e não ao contrário, pelo que não 

poderiam ser vistos como “invasores ou tumultuadores”.  

O que pode a vir minimizar tais consequências são os investimentos certos em 

formações adequadas e assertivas, bem como campanhas de 

consciencialização junto àqueles que atuam ativamente nas áreas de 

risco/perigo.  
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Tal esforço busca melhorar a prevenção referente aos acidentes em relação aos 

empregados, pois o que se verifica é que mesmo com toda a formação aplicada, 

ainda assim é necessário que estes empregados sejam realmente sensibilizados 

para que dessa forma as campanhas de consciencialização faça o efeito 

esperado. 

A busca dos paradigmas, com total relevância que é ligada diretamente ao 

contexto analisado, tendo sido indispensável, o que permitiu todo o sistema 

evolutivo desta análise. 

Todo o investimento na área da segurança terá sido justificado e positivo de 

forma legal. 

6.1 Reflexão para estudos futuros 

Este trabalho realizou-se em específico na empreitada já citada, entretanto, 

percebeu-se que “o lucro a qualquer preço” não deve ser tolerado.  

Por tal motivo a necessidade de uma reflexão sobre o que foi amplamente 

exposto neste trabalho, os trabalhadores precisam de amparo, necessitam de 

suporte daqueles que os empregam. De nada adianta as palavras das empresas 

sem as práticas efetivas, é preciso consciencializar antes de tudo os gestores, 

as empresas, as organizações, para verem que não será “perda de dinheiro” e 

sim “investimento” no que realmente importa e aos quais realmente importam, o 

que é mais importante em qualquer organização: os trabalhadores.  

Faz-se necessário desenvolver um estudo para poder ser analisadas as 

decisões, para que sejam sobretudo ouvidos os intervenientes e que os mesmos 

possam dar as suas opiniões, pois envolvê-los no processo de resolução e 

resultado pode ajudar a implantar métodos novos se assim fizer-se necessário, 

para que as empresas e organizações possam aprender através dos resultados.  

Por outro lado, os trabalhadores precisam perceber que eles são “vistos” e 

respeitados enquanto empregados, precisam perceber que eles são importantes 

para a empresa que prestam as suas funções e atividades e que eles fazem 
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parte genuinamente daquela empresa. 

Talvez esse seja o verdadeiro futuro das grandes organizações, ter os seus 

empregados satisfeitos física e mentalmente, terão satisfação de 

desempenharem as suas atividades e farão isso com alegria por saberem que 

são reconhecidos e não “usados” como objetos, que é sempre usado para uma 

finalidade e quando aqueles objetos não servem mais são “descartados” sem 

qualquer consideração a história destes empregados nas empresas, bem como 

ao tempo de trabalho que lá desempanharam as suas funções.  

Não ter o devido reconhecimento refletido no comprometimento e na segurança 

devida é extremamente dececionante para muitos destes empregados, visto que 

muitos deixam suas casas e suas famílias, muitas das vezes por dias, deixam 

de ter por perto o que talvez pudesse ser uma válvula de descompressão para 

muitos desses empregados: as familias, os filhos, as esposas, etc. 

Por isso que a reflexão mais valiosa que foi feita durante esse trabalho e que fica 

registado para futuras ações nada mais é do que “valor”. Os trabalhadores 

precisam sentir que são valorizados e que têm a importância que merecem ter, 

quer seja com a sua segurança e saúde quando desempenham as suas 

atividades no dia a dia nas empresas que trabalham, seja por meio de 

acompanhamento psicológico decorrente de qualquer acidente que tenha 

acontecido, seja por meio das formações devidas para as funções que 

desempenham, seja terem acesso aos equipamentos de proteção adequados 

para desempanharem as suas funções com excelência, seja por meio de 

formações periódicas, para que além de tudo que já foi mencionado, também 

tenham o entendimento que é primordial perceber que as formações aplicadas, 

terão  conhecimento e poderão prevenir acidentes e sinistralidades. 
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Anexo XXVII – Registo de Acidentes e Índices de 

Sinistralidade Laboral 
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Anexo XXVIII – Registos Covid-19  

 

 

 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

323 

 

 

 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho 

_______________________________________________________________ 

325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIV – Formulário para Registo de Não 

Conformidade e Acções Correctivas e Preventivas 
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