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1. INTRODUÇÃO
1.1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS EM FASE DE PROJETO
1.1.1 INTRODUÇÃO
O presente Plano de Segurança e Saúde (PSS), respeitante à fase de Projeto de Execução refere-se ao
“Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal (2ª fase) - Consolidação Estrutural da Encosta Sobranceira
ao Arruamento de Acesso”, promovido pela Câmara Municipal do Funchal.
Como objetivo geral deste Plano pretende-se, através de uma abordagem multidisciplinar, a realização da
estabilização de taludes, bem como do pilar existente na cavidade cársica.
O presente Plano de Segurança e Saúde foi desenvolvido a partir do estipulado no Decreto Lei nº 273/2003,
de 29 de Outubro, o qual transpõe para a ordem jurídica interna Portuguesa a Diretiva Comunitária nº
92/57/CEE do Conselho de 24 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde no
trabalho a aplicar em estaleiros temporários ou móveis. O Decreto-Lei, nº 273/2003, de 29 de Outubro,
procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros
temporários ou móveis, constantes do Decreto-Lei nº 155/95, de 1 de Julho, que, por sua vez, estabelece
as regras gerais de planeamento, organização e coordenação para promover a segurança, higiene e saúde
no trabalho nos estaleiros da construção. A Portaria nº 101/96, de 3 de Abril, constitui, por sua vez, a
regulamentação aplicável sobre as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais e postos de
trabalho dos estaleiros temporários ou móveis.
O presente documento contém assim a informação relevante, em matéria de Segurança e Saúde na fase de
Projeto, que condicionou as principais opções de conceção, tendo por base o princípio de prevenção de
riscos profissionais ao nível da conceção, conforme referido no Artº 8º da “Lei de Enquadramento da
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho” (Decreto Lei nº 441/91, de 14 de Novembro), avaliando o
impacto das opções na segurança da obra. Constitui assim o primeiro instrumento de prevenção atempada
dos riscos profissionais, de forma a minimizar os riscos de ocorrência de acidentes e a contribuir para o
aumento da segurança dos trabalhadores. Refere-se que o Decreto-Lei nº 441/91, de 14 de Novembro,
estabelece o regime jurídico do enquadramento da segurança, higiene e saúde no trabalho, transpondo
para direito interno a Diretiva 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de Junho.
Como referido, este PPS constitui um documento de base que deverá ser desenvolvido e atualizado em
fase de obra, uma vez que corresponde, nesta fase, a um conjunto de elementos que, sem pretenderem
ser exaustivos, materializam apenas as principais consequências que as principais opções de conceção
especificamente adotadas podem, do ponto de vista de Segurança e Saúde, apresentar na fase de
execução da obra.
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1.1.2 CARACTERIZAÇÃO DE OBJETIVOS
O presente PSS para a fase de Projeto, da responsabilidade da “JETSJ – Geotecnia, Lda.”, na sua qualidade
de empresa projetista, foi elaborado atendendo às condições específicas da obra a realizar e das soluções
propostas para a respetiva consecução, assim como aos meios que se prevê que as mesmas venham a
exigir.
A partir do princípio da prevenção desde a fase de conceção, determinante para a segurança da obra, o
presente documento tem como objetivo estabelecer as principais regras a adotar durante a realização das
diversas atividades associadas às soluções propostas, a fim de limitar os riscos de ocorrência de acidentes e
de garantir a proteção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores. De acordo com o Decreto-Lei nº
441/91, toda a atividade de prevenção de riscos profissionais tem uma matriz de referência baseada num
conjunto de nove princípios fundamentais de prevenção:
a) Evitar os riscos;
b) Avaliar os riscos que não possam ser evitados;
c)

Combater os riscos na origem;

d) Adaptar o trabalho ao trabalhador;
e) Ter em conta o estado de evolução técnica;
f)

Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

g) Planificar a prevenção;
h) Dar prioridade à prevenção coletiva em relação à individual;
i)

Dar formação e instruções adequadas aos trabalhadores.

Estes princípios devem nortear a ação de todos os intervenientes durante todo o processo de construção.
A metodologia proposta para o presente documento passa assim pela caracterização sumária das soluções
propostas, pela identificação dos principais riscos que lhe estão associados e pelo estabelecimento das
principais e mais adequadas medidas de prevenção.
Com efeito, a implementação duma política de Segurança e Saúde para este Projeto e consequente Obra
apresenta como principal objetivo o estabelecimento dos mais elevados padrões de Segurança e Saúde no
Trabalho, procurando assegurar que este objetivo se faça cumprir em todas as áreas de execução da
mesma empreitada e envolvendo todas as entidades intervenientes, nomeadamente: Dono da Obra,
Fiscalização, Projetista, Empreiteiro, Sub-Empreiteiro, Trabalhadores Independentes e outros.
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A natureza específica desta intervenção, a qual, de acordo com o Eurocódigo nº7 (EC7) pode ser
classificada na categoria geotécnica 2, confere a justa medida da importância que a prevenção dos riscos
assume, para que seja possível atingir o objetivo fundamental de evitar acidentes e incidentes durante e
após a execução da obra.
Apesar de não ser possível, nesta fase, identificar e quantificar exaustivamente todas as atividades
potenciadoras de situações de risco e, eventualmente, cenários de incidente ou acidente, na medida
possível, em função das características específicas desta empreitada e, por analogia, com empreitadas de
características semelhantes, foram avaliadas as situações mais frequentes e com maior probabilidade de
ocorrência, estabelecendo-se, para cada situação, as respetivas medidas preventivas.
De forma resumida, com a implementação da política de Segurança e Saúde apresentada em fase de
Projeto pretendem-se atingir, no essencial, os seguintes objetivos:
−

A redução dos riscos profissionais e a minimização dos acidentes e incidentes,
evitando ferimentos e mortes, e/ou a danificação de equipamentos e propriedades;

−

A redução dos índices de sinistralidade da obra, daí decorrendo uma diminuição
dos seus custos sociais e económicos;

−

A melhoria geral das condições de trabalho e dos métodos construtivos utilizados;

−

A obtenção de ganhos de produtividade decorrentes da melhoria das condições de
Segurança e de Saúde no Trabalho, por eliminação dos custos da não segurança;

−

Por inerência, a melhoria global da Qualidade da Obra.

1.1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL DE TRABALHOS DE ESCAVAÇÕES
Transpondo a abordagem de segurança das entivações para a estabilidade de taludes, o artigo 67º do
Decreto nº 41 821 de 1958, de 11 de Agosto, que regulamenta a segurança no trabalho na construção civil,
preconiza que é indispensável a entivação do solo nas frentes de escavação, independentemente da
profundidade a que se executam, excetuando-se apenas as escavações em rochas e argilas duras. Refere
ainda que o tipo de entivação deverá ser o mais adequado à natureza e à constituição do solo,
profundidade da escavação, teor em água e sobrecargas acidentais, estáticas e dinâmicas, a suportar pelas
superfícies dos terrenos adjacentes.
Com o Decreto-Lei nº 273/2003 estabelece-se um único plano de segurança e saúde para a obra, cuja
elaboração acompanha a evolução da fase de Projeto para a fase de execução da obra. Fica também
definido que a coordenação da segurança se estrutura em função das atividades do coordenador de
segurança em Projeto e do coordenador de segurança em obra. De acordo com o nº 4 do artigo 5º deste
Regulamento, é obrigatório o plano de segurança e saúde em obras sujeitas a Projeto que envolvam
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trabalhos que impliquem riscos especiais. O artigo 6º contempla as características geológicas, hidrológicas
e geotécnicas do terreno, as redes técnicas aéreas ou subterrâneas, as atividades que eventualmente
decorram no local, ou na sua proximidade, e outros elementos envolventes que possam ter implicações na
execução dos trabalhos. O artigo 7.º diz respeito a trabalhos que originem riscos especiais, como risco de
soterramento, de afundamento, de queda em altura, ou de trabalhos efetuados nas proximidades de vias
ferroviárias etc.

1.1.4 CARÁCTER DINÂMICO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Conforme a legislação em vigor, o presente documento não poderá ser considerado como um documento
definitivo, mas pelo contrário, um elemento de apoio e de consulta, dinâmico por natureza e que deverá
poder ser permanentemente atualizado e enriquecido com sugestões, emanadas dos diversos
intervenientes, suscetíveis de melhorar não só o nível geral de segurança, mas também as metodologias
executivas associadas às diversas soluções propostas.
Tendo-se iniciado a sua preparação na fase de Projeto, deverá considera-se que o mesmo terá como
objetivo dinâmico a criação gradual das bases para que, em fases posteriores, o mesmo possa vir a ser
devidamente complementado, de forma a que a respetiva implementação em obra permita minimizar os
riscos de ocorrência de acidentes e de doenças profissionais em todos os intervenientes na empreitada. Na
prática deverá ser fornecido, nas pessoas dos seus representantes, aos seguintes agentes:
−

Coordenador de Segurança do Projeto;

−

Coordenador de Segurança da Obra;

−

Projetista;

−

Fiscalização;

−

Empreiteiro. Este responsabiliza-se por fornecer o PSS a todos os subcontratados e
deverá incluir cláusulas nos contratos que assegurem o seu cumprimento. Responsabiliza-se
também por disponibilizar o PPS aos representantes dos trabalhadores.

Assume-se assim que o Plano de Segurança e Saúde só se poderá considerar como concluído, no mínimo,
com a receção definitiva da obra.
A versão inicial agora apresentada inclui as indicações relevantes em matéria de Segurança e Saúde, que se
conseguem avaliar na fase de Projeto, as quais deverão ser devidamente tidas em consideração e
complementadas na fase de Obra.
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Neste enquadramento, caberá ao Coordenador da Obra em Matéria de Segurança, providenciar para que o
presente documento seja complementado mais tarde, após a fase de adjudicação e durante a execução da
obra, de modo a incorporar todas as informações respeitantes aos métodos e processos construtivos e
condições de execução que venham a ser adotados.

1.2 ESPECIFICAÇÃO SOBRE RISCOS
Tendo em consideração a legislação em vigor, o Plano de Segurança e Saúde deve ainda prever medidas
adequadas a prevenir os riscos especiais para a Segurança e Saúde dos trabalhadores decorrentes dos
trabalhos a realizar, dos quais se destacam:
a) Os trabalhos que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento ou queda,
particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios utilizados, ou do meio
envolvente do posto, ou da situação de trabalho, ou do estaleiro;
b) Os trabalhos que possam determinar o risco de desabamento de terras por descompressão /
erosão dos terrenos, potenciados por condições atmosféricas desfavoráveis ou pelo
incumprimento dos faseamentos construtivos;
c)

Os trabalhos que possam por em risco a integridade de redes de infraestruturas enterradas;

d) Os trabalhos efetuados nas proximidades de linhas elétricas de média e alta tensão;
e) Os trabalhos efetuados em linhas rodoviárias que se encontrem em utilização, ou na sua
proximidade;
f)

Os trabalhos que o Dono da Obra, o Autor do Projeto ou qualquer dos Coordenadores de
Segurança fundamentadamente considere como suscetíveis de constituir risco grave para a
Segurança e Saúde dos trabalhadores.

No capítulo 2 do presente documento estão referenciados os riscos especiais relacionados com as soluções
propostas, relativamente aos quais, nesta fase de Projeto, não foi possível evitar a sua existência.

1.3 COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ABERTURA DO ESTALEIRO
Sendo assim exigido no Artº 15 do Decreto Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro, o Dono da Obra tem de
enviar a Comunicação Prévia à Autoridade pelas Condições do Trabalho (ACT) antes da abertura do
estaleiro, quando for previsível que a execução da obra envolva uma das seguintes situações:
a) Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea de mais de 20
trabalhadores;
b) Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de trabalho
prestado por cada um dos trabalhadores.
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A lista de elementos a integrar na Comunicação Prévia deverá corresponder à referenciada no Anexo I do
referido Decreto de Lei, devendo ser anexada ao PSS da fase de Obra.
Quando do respetivo envio à ACT, a Comunicação Prévia deve ser acompanhada dos seguintes elementos:
a) Declaração do autor ou autores do Projeto e do Coordenador de Segurança em Projeto,
identificando a Obra;
b) Declarações da entidade executante, do Coordenador de Segurança em Obra, do fiscal ou fiscais
da Obra, do Diretor Técnico da Empreitada, do representante da Entidade Executante e do
Responsável da Direção Técnica da Obra, identificando o Estaleiro, assim como as datas previstas
para o início e termo dos trabalhos.
O modelo de carta de envio da Comunicação Prévia à ACT, bem como os modelos das declarações que os
diversos intervenientes deverão enviar à ACT deverão ser anexadas ao PSS da fase de Obra.
A Comunicação Prévia terá que ser afixada num local bem visível do Estaleiro da Obra.

1.4 ORGANOGRAMA DO ESTALEIRO
O organograma funcional da obra deverá ser incluído no PSS da fase de Obra de forma a permitir conhecer
as ligações funcionais e hierárquicas da obra, constituindo, portanto, um documento indispensável em
termos do conhecimento dos responsáveis pelas diferentes áreas e do circuito de informação,
designadamente no que respeita aos serviços de prevenção de segurança.

1.5 SISTEMA DE REGISTOS DOS INTERVENIENTES NO ESTALEIRO
O Decreto Lei nº 273/2203 contém a previsão da existência de um Sistema de Registos dos Intervenientes
no Estaleiro. Este sistema permitirá, a todo o momento, conhecer o universo desses intervenientes, bem
como os vínculos laborais existentes. Assim, caberá à entidade executante e a cada empregador efetuar
determinados registos, relativos às condições contratuais por si assumidas no contexto da execução da
obra, seja com trabalhadores, seja com trabalhadores independentes ou, mesmo, com entidades
subcontratadas. No quadro seguinte é exemplificado o registo de intervenientes no estaleiro, o qual deverá
ser mantido atualizado.

023.18.P.PE.ET_PSS_MD_0_T0.doc

Elaborado: VA / AC

Data: 02-10-2018

6/37

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ETAR DO FUNCHAL (2ª FASE) - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA
SOBRANCEIRA AO ARRUAMENTO DE ACESSO
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Tabela 1 – Registo dos intervenientes no estaleiro.

REGISTO DOS INTERVENIENTES NO ESTALEIRO
NOME DO RESPONSÁVEL
FUNÇÃO

ENTIDADE
ACT
Dono de Obra
Coordenador de Segurança em Projeto
Coordenador de Segurança em Obra
Fiscalização
Diretor da Obra
Técnico de Segurança

RUBRICA

ASSINATURA

A organização/arquivo referente ao Sistema de Registos dos Intervenientes no Estaleiro deverá ser anexada
ao PSS na fase de obra, assim como ainda a listagem dos seguintes elementos:
a) Registo a organizar pela entidade executante;
b) Registo a organizar por todos os empregadores;
c)

Seguros de Acidentes de Trabalho;

d) Horário de Trabalho.

1.6 INTERVENIENTES
Designação da Empreitada/Projeto
“PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA SOBRANCEIRA À ESTRADA COMANDANTE CAMACHO DE
FREITAS JUNTO AO ENCONTRO”

Tipo de Empreitada
Empreitada de Obras Públicas
Estaleiro
(a indicar pelo empreiteiro e/ou Dono de Obra)
Prazo de Execução
(a indicar pelo Dono de Obra)
Dono de Obra
Câmara Municipal do Funchal
Autor do Projeto
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António Cristóvão
Rua Julieta Ferrão, Nº12 – Escritório 1501
1600-131 Lisboa
Coordenador de Segurança de Projeto
António Cristóvão
Rua Julieta Ferrão, Nº12 – Escritório 1501
1600-131 Lisboa
Coordenador de Segurança de Obra
(Nome/endereço da pessoa singular ou de pessoa designada pela entidade a quem o Dono de Obra
adjudicou a função de coordenador de segurança de obra.)
Fiscalização
(Nome/endereço da empresa a quem foi adjudicada a fiscalização da empreitada.)
Adjudicatário
(Nome/endereço da empresa ou consórcio a quem foi adjudicada a Empreitada.)
Diretor Técnico da Empreitada
(Nome/endereço do técnico designado pelo Adjudicatário para desempenhar a função de Diretor técnico da
empreitada.)
Representante da Entidade Executante
(Nome/endereço do técnico designado pelo Adjudicatário para permanecer no estaleiro durante a execução
da obra.)
Responsável pela Segurança e Saúde do Trabalho na Obra
(Nome/endereço do(s) Técnico(s) de Segurança designado(s) pelo Adjudicatário para acompanhar a Obra.)

023.18.P.PE.ET_PSS_MD_0_T0.doc

Elaborado: VA / AC

Data: 02-10-2018

8/37

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ETAR DO FUNCHAL (2ª FASE) - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA
SOBRANCEIRA AO ARRUAMENTO DE ACESSO
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

2. ASPECTOS PRINCIPAIS DO PROJETO
2.1 ÂMBITO E REQUISITOS
Os trabalhos a realizar na presente empreitada incluem-se nas disciplinas de geotecnia, estabilização e
reforço de taludes, escavações e trabalhos de construção civil.
A empreitada consiste genericamente na execução de pregagens ao longo do talude. Os trabalhos a
realizar também compreendem preenchimento de zonas em consola com betão ciclópico, e revestimento
de zonas suscetíveis à erosão superficial com geomalha.
Os principais critérios de conceção foram orientados, de acordo com o estipulado na Memória Descritiva,
de foram a respeitar os seguintes princípios orientadores, cujo objetivo passa pela minimização e
prevenção dos riscos:
a) Privilegiar o mínimo de escavações envolventes;
b) Privilegiar o recurso a soluções que envolvam equipamentos de média dimensão, e que sejam
compatíveis com o espaço disponível e/ou de maior dificuldade de acesso.
Face ao enquadramento das intervenções, foi assumida como uma das principais preocupações na
conceção e no desenvolvimento das soluções de estabilização, a suscetibilidade de ocorrência de
fenómenos de instabilidade, assim como o enquadramento paisagístico requerido para o espaço em
questão.
Todas as soluções propostas serão atempadamente validadas através de Plano de Instrumentação e
Observação proposto, ferramenta por excelência de prevenção e gestão dos riscos associados ao
comportamento das contenções e dos taludes de escavação.

2.2 PRINCIPAIS TIPOS DE TRABALHOS
As soluções associadas às intervenções de geotecnia, escavação e construção civil a concretizar deverão
incluir os seguintes principais tipos de trabalhos:
a) Pregagens para reforço de estabilidade do talude;
b) Rede de tripla torção com malha de cabos;
c)

Preenchimento de zonas em consola com betão ciclópico;

d) Sistema de drenagem interno, materializado pela execução de geodrenos e bueiros;
Nos sub-capítulos seguintes descrevem-se os principais condicionamentos que determinaram as soluções
de conceção propostas.
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2.3

CONDICIONAMENTOS TOPOGRÁFICOS

As soluções de projeto são condicionadas pela geometria e pela topografia atual do talude, havendo
preocupação em não alterar consideravelmente a sua geometria.
O presente Projeto de Execução foi desenvolvido tendo por base os elementos de levantamento
topográfico disponibilizado, à escala 1:200, incluindo o levantamento 3D, com Laserscan, e o
reconhecimento visual do local. Os trabalhos de Levantamento Topográfico foram realizados pela empresa
TOPOBARROS – Serviços Topográficos, no âmbito do presente estudo.
No âmbito da produção de cartografia topográfica da encosta sobranceira ao arruamento de acesso, pela
empresa TOPOBARROS – Serviços Topográficos, foram fornecidos os seguintes elementos de apoio ao
projeto:
-

Nuvem de Pontos para análise detalhada em Autocad;

-

Ortofotomapa Georreferenciado;

-

Levantamento Topográfico Georreferenciado + Localização de Perfis Topográficos;

-

Perfis transversais Topográficos – Estudo.

Refira-se que o levantamento topográfico realizado para fins de elaboração do presente Anteprojeto
requer ser complementado, após remoção da vegetação que cobre presentemente a face do talude,
fornecendo as bases rigorosas exigíveis para efeitos de desenvolvimento do Projeto de Execução a realizar
numa fase posterior.

2.4

CONDICIONAMENTOS DE NATUREZA GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA

Por opção do Cliente, de acordo com o Caderno de Encargos, não foram executadas sondagens de
prospeção.
De acordo com o observado no local e tendo em consideração a consulta da bibliografia da especialidade,
em particular a carta geológica da Madeira à escala 1:1.000.000 (Figura 1), descreve-se de seguida o tipo
de formações existentes.
HOLOCÉNICO/MODERNO
Dv - Depósitos Coluvio-aluvionares
Os depósitos de vertente são constituídos por elementos de natureza basáltica de dimensões variadas
envoltos em matriz silto-argilosa a areno-argilosa.
PLISTO-HOLOCÉNICO
CVS2 - Complexo Vulcânico Superior
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O Complexo Vulcânico Superior (CVS) (Plisto-Holocénico ~ 1,8 – 0,007 Ma) corresponde à fase de
revestimento vulcânico da ilha e vulcanismo pós-erosivo, em centros eruptivos ou sistemas fissurais
situados ao longo de zonas de rift vulcânico de direção NW-SE a WNW-ESE, sendo formado por:
•

Formação dos Lombos (CVS1) - etapa de revestimento vulcânico insular em posição morfológica
culminante e, nalguns casos, preenchendo vales relacionados com a morfologia atual;

•

Formação do Funchal (CVS2) - etapa de vulcanismo pós-erosão, isto é, contemporâneo da
morfologia atual.

Este complexo CVS2, que se encontra no local da intervenção, é caracterizado pela presença de substrato
rochoso de natureza basáltica, com intercalações de tufos, brechas vulcânicas e depósitos piroclásticos
mais ou menos compactos. As formações basálticas resultam de escoadas lávicas de espessuras variadas
apresentando-se quer muito compactas, quer porosas e vacuolares. Nas formações piroclásticas observa-se
uma grande variedade de materiais, desde enormes blocos a cinzas muito finas, “lapilli” e bombas
vulcânicas.

ZONA DE INTERVENÇÃO

Figura 1 – Extrato da Carta geológica da Ilha da Madeira 1/1.000.000 (http://geoportal.lneg.pt)
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2.5

CONDICIONAMENTOS RELATIVOS ÀS CONFRONTAÇÕES DO TALUDE

Da inspeção realizada no local verifica-se que, na crista do talude localizam-se edifícios de habitação. Na
base do talude observa-se, em parte, a existência de um arruamento e, na restante extensão e a uma
distância considerável, um campo de jogos.
Como referido anteriormente, à data de execução do presente projeto encontra-se em desenvolvimento o
projeto referente à execução de uma ETAR, localizada no Lazareto, a qual irá confrontar com a base do
talude em estudo, em parte da sua extensão, e portanto, o desenvolvimento das soluções em análise no
presente documento terá em consideração não só a proximidade da ETAR como a passagem do
arruamento junto à sua base.

2.6

CONDICIONAMENTOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

A implantação de estaleiro deverá evitar a realização de qualquer desmatação, decapagem ou escavação,
devendo privilegiar-se terrenos já antropizados e/ou utilizados para efeitos similares.
Todos os trabalhos previstos no presente projeto pressupõem a manutenção e conservação das condições
iniciais encontradas em todo o perímetro da intervenção, quer no espaço público, quer no espaço privado.
Deverá assim ser acautelada, em particular, a proteção de pavimentos e de muros durante a execução dos
trabalhos, estando essa prática incluída nos custos gerais da empreitada.

2.7

CONDICIONAMENTOS RELATIVOS AO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

As soluções propostas deverão permitir a execução da obra dentro dos prazos previstos e, se possível e do
interesse do Dono de obra, abreviando-se, sem, contudo, comprometer a segurança da obra e de todas as
estruturas e infraestruturas vizinhas.

2.8 ESPECIFICAÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS A PRESTAS
2.8.1 ESPECIFICAÇÃO DE ALGUMAS DAS PRINCIPAIS SITUAÇÕES DE RISCO
Para efeitos de posterior estabelecimento de medidas específicas no domínio da Prevenção de Riscos
Profissionais, indicam-se a seguir alguns elementos que, nesta obra, merecem especial destaque, sendo de
realçar o facto das quantidades indicadas corresponderem a valores aproximados:
a) Comprimento total dos geodrenos sub-horizontais:

344,0 ml

b) Comprimento total das pregagens:

3216,0 ml

c)

2698,5 m2

Área total de malha:

1167,75 m2

d) Área total de betão projetado:

023.18.P.PE.ET_PSS_MD_0_T0.doc

Elaborado: VA / AC

Data: 02-10-2018

12/37

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
ETAR DO FUNCHAL (2ª FASE) - PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DA ENCOSTA
SOBRANCEIRA AO ARRUAMENTO DE ACESSO
ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

2.9 MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS
Atendendo à especificidade da obra a executar e sem prejuízo das recomendações de Segurança e Saúde,
extensivas à generalidade das obras de engenharia, as medidas a adotar para a prevenção de acidentes
nesta empreitada passam igualmente pelas metodologias e processos construtivos indicados no Projeto,
bem como ainda pelas recomendações relativas à organização do Plano de Trabalhos.
Neste âmbito, e sem colocar em causa as adaptações a efetuar ao presente documento, que deverão,
naturalmente, ocorrer em fase de execução, no sentido de garantir uma melhor interligação entre as
tecnologias e os faseamentos construtivos, devidamente adaptados às reais condições de obra, a definição
dos principais aspetos ligados à execução das componentes que constituem a obra e a organização dos
trabalhos, em particular no que se refere à realização simultânea de tarefas, devem contabilizar, para além
dos critérios de natureza técnico-económica, preocupações com a Qualidade, o Ambiente e a Segurança e
Saúde, de forma a poderem ser otimizados os processos e a conseguir-se uma adequada harmonização dos
métodos e processos construtivos.

2.10 MATERIAIS E PRODUTOS
Os materiais e produtos deverão ser os adequados às exigências determinadas pelas especificidades da
presente empreitada.
Com efeito, em fase de obra, o PSS deverá prever, no âmbito do processo de seleção dos materiais a
empregar, uma lista de materiais com riscos especiais, a partir da qual será possível uma identificação dos
riscos, nomeadamente, os associados à respetiva manipulação. Esta identificação poderá determinar a sua
substituição ou recomendar cuidados especiais na sua manipulação, incluindo o uso de equipamentos de
proteção individual apropriados.

2.11 PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS
Face às características e aos condicionamentos da intervenção, no âmbito da qual se prevê a intervenção
de várias entidades, verifica-se a necessidade de uma adequada articulação entre as várias atividades.
Neste enquadramento, o PSS a desenvolver em fase de obra deverá contemplar os seguintes aspetos:
a) Plano de Trabalhos: permite controlar a execução das quantidades de trabalho face aos prazos
previstos e permite verificar quais as atividades que se realizam em simultâneo, assim avaliar a
compatibilidade, em termos de segurança, dessas atividades;
b) Cronograma da Mão-de-obra e de Equipamentos: a previsão das cargas de mão-de-obra e de
equipamento constitui um elemento essencial em matéria de Segurança e Saúde, uma vez que
permite verificar os períodos de maior concentração, em simultâneo, da mão-de-obra e de
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equipamentos no empreendimento e, consequentemente, com maior probabilidade de
ocorrência de acidentes;
c)

Projeto do Estaleiro: confirmação das soluções apresentadas na fase de Estudo Prévio. Na fase de
obra deverão ser incluídas no PSS as plantas definitivas do Estaleiro.

2.12 RISCOS GERAIS
De acordo com o documento elaborado pela Ordem dos Engenheiros “PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES
PARA A SEGURANÇA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS”, os riscos mais prováveis na escavação de valas são, em
geral, os seguintes:
a) Colapso ou queda do terreno;
b) Colapso de estruturas vizinhas;
c)

Perigos resultantes de construções existentes;

d) Perigos resultantes de máquinas;
e) Queda de objetos;
f)

Queda de pessoas.

Estes riscos encontram-se listados no quadro seguinte, onde se indicam também as suas causas e medidas
preventivas.
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Quadro I - Riscos em valas e medidas preventivas (folha 1/2)
Tipo

Causas
Natureza do solo:
a. Fraca resistência mecânica
b.

Medidas Preventivas
Taludes com inclinação 1/1. Sempre que se verifique ser necessário,
suavizar os taludes em questão ou, caso seja necessário, deverão ser
previstas entivações

Solo não homogéneo

Sobrecarga nas bermas das valas:
a. Material
ou
equipamento

Caso seja necessário, deverão ser previstas entivações

armazenado nas bermas
b.
Colapso ou
queda de
solo

Examinar cuidadosamente o terreno antes do início das obras
Devem ser asseguradas bermas adequadas e livres junto das valas

Construções existentes

Presença de água que inevitavelmente
ocasionará a redução da resistência
mecânica dos solos
Vibrações causadas por indústrias
pesadas ou máquinas a trabalharem nas
vizinhanças
O solo pode tornar-se instável devido a:
a. Proximidade de fundações
b.

Proximidade de valas já aterradas

c.

Intersecção de valas

d.

Influência do tempo, como chuvadas

A água superficial deverá ser desviada

A maquinaria deve ser mantida suficientemente longe, ou, em
alternativa, os taludes de escavação devem ser suavizados. Caso seja
necessário, deverão ser previstas entivações
Os taludes devem ser suavizados e, caso seja necessário, deverão ser
previstas entivações na proximidade de edifícios vizinhos

ou gelo
Remoção de eventuais entivações
Condições atmosféricas

Colapso de
estruturas
vizinhas

Catástrofes naturais

A seguir ao desmoronamento da vala
A seguir ao assentamento ou
descompressão dos solos

Manter as entivações pelo tempo necessário à execução dos trabalhos
em segurança
Após a ocorrência de condições atmosféricas adversas, antes do início
dos trabalhos, examinar cuidadosamente as paredes da vala e/ou as
entivações aplicadas
Após a ocorrência de catástrofes naturais, antes do início dos
trabalhos, examinar cuidadosamente as paredes da vala e/ou as
entivações aplicadas
Reforço das medidas preventivas contra desmoronamentos
Escorar e reforçar as construções vizinhas
Os aterros devem ser devidamente compactados
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Quadro I - Riscos em valas e medidas preventivas (folha 2/2)
Tipo
Perigos
resultantes de
construções
existentes

Causas
Construções por cima das valas ou linhas
elétricas sobre as mesmas

Medidas Preventivas
Obter completa informação das autoridades locais
Colocar avisos no local sob os obstáculos aéreos
Não permitir o acesso da maquinaria cuja altura
passível de atingir obstáculos existentes a nível
superior
Fornecer informação adequada aos trabalhadores
Obter completa informação das autoridades locais

Obstruções subterrâneas:
a. Cabos elétricos

Marcar posicionamento das infra-estruturas
subterrâneas

b. Condutas de gás
c. Pipelines
Perigos
resultantes de
maquinaria

Fornecer informação adequada aos trabalhadores
Sobrecarga excessiva nas bermas das valas Deve ser assegurada uma berma adequada e livre
junto das valas
Manter os veículos afastados, por meio de obstáculos
ou sinalização

Uso de equipamentos de escavação como
equipamento de elevação

Providenciar proteção adicional
Usar o equipamento apropriado para as operações
pretendidas

Dificuldade de manobra e falta de
estabilidade

Manter as pessoas fora das zonas de movimentação
de máquinas

Ruído e vibrações

A maquinaria deve ser mantida suficientemente longe
das bermas, ou, em alternativa, caso seja necessário,
deverão ser previstas entivações
Manter os equipamentos de combustão longe das
escavações
Proteger as bermas

Gases de combustão
Queda de
objetos

Queda de
pessoas

Materiais da escavação
Armazenagem de material

Criar uma faixa livre de quaisquer materiais com pelo
menos 1.0 m

Grandes blocos

Entivar as valas

Quedas acidentais nas valas

Assinalar as valas e providenciar guarda-corpos e
pontos de passagem
Assinalar e proteger a crista dos taludes com guardas
de segurança suficientemente altas e providenciais
pontos de passagem.
Criar pontos de acesso bem colocados

Quedas acidentais na crista dos taludes

Meios de acesso perigosos

2.13 RISCOS ESPECIAIS
No que se refere aos riscos especiais a ter em consideração na presente obra foi elaborada, nesta fase,
uma “síntese dos riscos para a Segurança e Saúde” tendo por base a análise preliminar realizada. Em fase
de obra estas listas deverão ser devidamente atualizadas.
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A análise realizada pode ser consubstanciada nos quadros a seguir apresentados:
Quadro II – Síntese não exaustiva dos diversos riscos para a Segurança e Saúde
Código

Riscos

Baixo

Médio

Alto

A

RISCOS FÍSICOS

1

MECÂNICOS

1.1

Queda em altura

X

1.2

Queda por escorregamento

X

1.3

Queda de objetos e ou equipamentos

X

1.4

Pancadas na cabeça

1.4

Capotamento de máquinas

2

TÉRMICOS

2.1

Poeiras

X

2.2

Chuvas

X

3

QUIMICOS

3.1

Betonagem

X

3.2

Cimento

X

4

OUTROS

4.1

Humidade

4.2

Intempéries

X
X

X
X

Quadro III – Registo síntese de trabalhos com riscos especiais
TRABALHOS
1

Escavações

2

Pregagens, geodrenos e bueiros - furação

3

Pregagens – tensionamento

4

Geodrenos e bueiros - instalação

Riscos potenciais(*)
- Soterramento
- Queda em altura
- Sobre esforços / posturas
- Projeção fragmentos
- Entalamento
- Sobre esforços / posturas
- Queda em altura
- Projeção fragmentos
- Sobre esforços / posturas
- Queda em altura
- Sobre esforços / posturas

Baixo

Médio

Alto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

(*) – Avaliação subjetiva de riscos
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Quadro IV – Registo síntese de materiais com riscos especiais
TRABALHOS
1

Riscos potenciais

Cimento

2
4
5

Aços
Betão
Tintas e vernizes

6

Betão projetado

7

Combustíveis

Baixo

- Problemas respiratórios
- Dermatoses
- Carcinoma
- Perfuração e Cortes
- Problemas respiratórios
- Tonturas e náuseas
- Irritações da pele
- Inflamação dos olhos
- Abrasão
- Problemas respiratórios
- Intoxicação
- Queimaduras
- Explosão

Médio

Alto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(*) – Avaliação subjetiva de riscos

3. PREVENÇÃO DE RISCOS
Nos quadros V, VI e VII apresentam-se listagens dos aspetos que, de acordo com o documento elaborado
pela Ordem dos Engenheiros “PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES PARA A SEGURANÇA NA ESCAVAÇÃO DE
VALAS”, se consideram como relevantes a serem verificados a nível do Projeto, da construção e da
fiscalização da obra que incluam a escavação de valas, e que devem servir de suporte para a prevenção dos
principais riscos e assim dar apoio às diferentes fases do plano de segurança.
Quadro V - Lista de verificação dos aspetos relevantes para a segurança das escavações a nível da conceção
e de Projeto (Folha ½)
Nível de risco
É definido o nível de risco potencial associado à obra?

Sim

Não

NA

Natureza do terreno
Foram analisados o tipo de terreno e as condições hidrogeológicas?
É a escavação autoportante?
Poderão formar-se fendas de tração (permitindo a entrada de água ou a queda de blocos)?
Poderá a escavação ser executada manualmente?
É o terreno escavado:
a. para ser utilizado em aterro?

Sim

Não

NA

Sim

Não

NA

b.

adequado para aterro?

Presença de água (superficial e profunda, incluindo deteção do nível freático)
Foi identificado o nível freático?
Existe mais do que um nível freático?
É necessário rebaixamento do nível freático?
Se sim, é o método escolhido, o mais adequado?
Será necessário um sistema de retenção das águas?
Deverá a escavação fazer-se dentro de água para impedir a erosão interna?
São possíveis escoamentos superficiais?
Verifica-se a necessidade de drenagem?
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Se sim, é o sistema de drenagem escolhido, o mais adequado?

Proximidade e condicionalismos físicos das estruturas vizinhas
São conhecidos trabalhos anteriores no local da obra?
Foram analisados os condicionalismos devidos à proximidade de estruturas existentes, tais
como:
a. sobrecargas?
b.

vibrações?

c.

outros?

Sim

Não

NA

Foram verificadas as condições das estruturas vizinhas existentes (fendas, etc.)?

Quadro V - Lista de verificação dos aspetos relevantes para a segurança das escavações a nível da conceção
e de Projeto (Folha 2/2)
Proximidade de redes de infraestruturas
Existem redes de infraestruturas vizinhas (condutas de água, gás, óleo, alimentações
hidráulicas, esgotos domésticos, esgotos pluviais, condutas de águas industriais e sarjetas,
cabos de eletricidade e telefone)?
São possíveis fugas das canalizações vizinhas (água ou gás)?
Foram analisados os comprimentos das tubagens, diâmetros e fundações das
infraestruturas vizinhas?

Sim

Não

NA

Tráfego
Os trabalhos decorrem:
a. na proximidades de estradas?

Sim

Não

NA

Condições atmosféricas
Irão os trabalhos decorrer com condições atmosféricas adversas?

Sim

Não

NA

Entivações
É a entivação adequada às condições existentes?
É a entivação:
a. isolada?

Sim

Não

NA

Sim

Não

NA

b.

b.

em terreno livre?

contínua?

Proteções coletivas e individuais
É o tempo previsto para a realização destes trabalhos, o mínimo possível?
Existem limitações à zona de trabalhos (acesso, direito de circulação, etc.)?
O terreno escavado pode ser depositado a mais de 1.0 m do bordo da escavação?
Estão contemplados todos os planos de proteções coletivas e individuais necessários e
adequados a cada fase da execução da obra?

Quadro VI - Lista de verificação dos aspetos relevantes para a segurança das escavações a nível da
execução (Folha 1/3)
Natureza do terreno
Foram aferidos o tipo de terreno e as condições hidrogeológicas previstos em Projeto?
É a escavação autoportante?
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Poderão formar-se fendas de tração (permitindo a entrada de água ou a queda de
blocos)?
É a geometria da vala a adequada às condições existentes?
Poderá a escavação ser executada manualmente?
É o terreno escavado:
a. para ser utilizado em aterro?
b.

adequado para aterro?

Estão a ser utilizados materiais no aterro das valas com as características especificadas no
Projeto?
É o método de compactação escolhido para o aterro da vala, o mais adequado?
Verifica-se a estabilidade do terreno escavado:
a. com a regularidade necessária, tendo em conta as condições do solo?
b.

em condições atmosféricas adversas?

Estão as paredes sem entivação em bom estado, sem vestígios de quedas de massas de
solo?
É o terreno isento de heterogeneidades que ponham em risco a escavação e as estruturas
adjacentes?
Presença de água (superficial e profunda, incluindo deteção do nível freático)
É a cota do nível freático a prevista no Projeto?
Se não, é o nível freático detetado mais desfavorável?
Existe mais do que um nível freático?
É necessário rebaixamento do nível freático?
Se sim, é o método escolhido em Projeto o mais adequado?
Será necessário um sistema de retenção das águas?
Deverá a escavação fazer-se dentro de água para impedir a erosão interna?
São possíveis escoamentos superficiais?
Verifica-se a necessidade de drenagem?
Se sim, é o sistema de drenagem escolhido em Projeto, o mais adequado?
Existem bombas de reserva para evacuação das águas?
Permite o sistema de bombagem evitar a extração de materiais atrás da entivação que
contém a escavação?

Sim

Não

NA

Quadro VI - Lista de verificação dos aspetos relevantes para a segurança das escavações a nível da
execução (Folha 2/3)
Proximidade e condicionalismos físicos das estruturas vizinhas
Foram reconhecidos trabalhos anteriores no local da obra?
Foram analisados os condicionalismos devidos à proximidade de estruturas existentes,
tais como:
a. sobrecargas?
b.

vibrações?

c.

outros?

Sim

Não

NA

Sim

Não

NA

Foram verificadas as condições das estruturas vizinhas existentes (fendas, etc.)?
Está a área isenta de quaisquer explosões ou outro tipo de vibrações importantes?
Estão os trabalhadores seguros em relação a gases tóxicos provenientes de máquinas
trabalhando nas proximidades?
Proximidade de infraestruturas
Sabe-se onde estão as redes de infraestruturas vizinhas (condutas de água, gás, óleo,
alimentações hidráulicas, esgotos domésticos, esgotos pluviais, condutas de águas
industriais e sarjetas, cabos de eletricidade e telefone)?
São possíveis fugas das canalizações vizinhas (água ou gás)?
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Foram analisados os comprimentos das tubagens, diâmetros e fundações das
infraestruturas vizinhas?
Tráfego
Os trabalhos decorrem:
a. na proximidades de estradas?

Sim

Não

NA

Condições atmosféricas
Estão os trabalhos a decorrer com condições atmosféricas adversas?

Sim

Não

NA

Entivações
A entivação está a ser executada de acordo com o Projeto?
É a entivação adequada às condições existentes?
É a entivação:
a. isolada?

Sim

Não

NA

b.

b.

em terreno livre?

contínua?

Quadro VI - Lista de verificação dos aspetos relevantes para a segurança das escavações a nível da
execução (Folha 3/3)
Proteções coletivas e individuais
É o tempo previsto para a realização destes trabalhos, o mínimo possível?
Existem limitações à zona de trabalhos (acesso, direito de circulação, capacidade de
levantamento, etc.)?
Está o terreno escavado a ser depositado a mais de 1.0 m do bordo da escavação?
Está a vala sem trabalhadores no seu interior enquanto decorrem os trabalhos de
escavação do terreno?
Está o interior da escavação limpo de tubagens, tijolos, calhaus, ferramentas, etc.?
Está o trabalho corretamente vedado e sinalizado:
a. durante o dia?
b.

Sim

Não

NA

durante a noite?

Há passadiços com guarda-corpos, em número adequado, para transpor a vala e a serem
utilizados?
Há escadas disponíveis e a serem utilizadas?
É assegurado que ninguém sobe pela entivação?
São experientes neste tipo de trabalhos os trabalhadores que executam o trabalho?
Os trabalhadores executam os trabalhos, dentro da vala, a distâncias seguras uns dos
outros?
Está assegurada a visibilidade ou a sinalização adequada da vala?
Estão disponíveis e a ser utilizados os equipamentos de proteção individuais?
Estão contemplados todos os planos de proteções coletivas e individuais necessários e
adequados a cada fase da execução da obra?

Quadro VII - Guia de inspeção diária para o fiscal da obra
Escavações
As escavações e os sistemas de proteção são inspecionados diariamente, por pessoa
competente, antes do início dos trabalhos?
Existe uma pessoa competente com autoridade para remover imediatamente os trabalhadores
da escavação?
Foram removidas as obstruções de superfície perto da vala?
Os trabalhadores encontram-se protegidos contra queda de terreno?
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Os trabalhadores usam todos os EPI necessários?
O terreno da escavação, os materiais e os equipamentos encontram-se afastados num mínimo
de 1.0 m do bordo da escavação?
Existem barreiras em todas as escavações, poços, etc.?
Os passadiços têm guarda-corpos?
São utilizados os coletes de sinalização ou outros vestuários visíveis por todos os trabalhadores
expostos ao tráfego?
Estão os trabalhadores proibidos de trabalhar ou de andar sob cargas suspensas?
Estão os trabalhadores proibidos de operar nos taludes ou nas paredes das escavações acima de
outros trabalhadores?
Existe um sistema de alerta estabelecido e usado enquanto equipamento móvel opera perto do
bordo da escavação?
Infraestruturas
Foram contactados os concessionários e/ou localizadas todas as redes de infraestruturas ?
Encontram-se devidamente localizadas as redes de infraestruturas próximas da escavação?
Encontram-se protegidas, suportadas ou removidas as instalações subterrâneas quando a
escavação está aberta?
Tempo de chuva
Foram tomadas medidas para proteger os trabalhadores das acumulações de água?
É o equipamento de evacuação da água operado por pessoal competente?
Encontra-se controlado ou desviado o escoamento de superfície?
É feita uma inspeção depois de cada chuvada?

Sim

Sim

Não

Não

NA

NA

Atendendo à natureza da presente empreitada, os trabalhos em altura representam a grande maioria de
atividades a realizar. Por que se tratar de um risco grave, o qual deverá ser devidamente ponderado
durante a realização dos trabalhos, e por se relacionar com o processo construtivo e com os
equipamentos utilizados, prescrevem-se seguidamente as medidas de carácter geral que terão de ser
devidamente adaptadas durante a fase de realização da obra:
-

sempre que exista perigo, ou a altura da estrutura ou a sua inclinação excedam o prescrito na
legislação / regulamento, deverão ser tomadas medidas preventivas contra a queda de
trabalhadores, ferramentas ou outros materiais;

-

nas condições especificadas, recomenda-se o uso obrigatório de porta ferramentas;

-

os postos de trabalho em locais elevados, deverão ser protegidos por guarda-corpos e guardacabeças;

-

nos locais em que os guarda-corpos não possam ser montados, deverão ser fornecidos e utilizados
arneses de segurança;

-

os locais de trabalhos em zonas elevadas devem dispor de meios seguros de acesso tais como
escadas ou rampas;

-

caso não seja possível a montagem dos guarda-corpos, deverá ser garantido aos trabalhadores que
operam em locais elevados (onde existe o perigo de quedas de mais de 2 metros), meios de
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proteção por intermédio de redes, placas ou plataformas de segurança, ou ainda por meio de
arneses de segurança com fixações devidamente colocadas;
durante a execução dos trabalhos é indispensável deixar pontos de fixação para os arneses de

-

segurança;
-

deverão ser montados cabos de deslize, de modo a permitir a deslocação dos trabalhadores;

-

os pontos de fixação dos cintos, bem como os cabos, deverão estar colocados por cima do
trabalhador;
o comprimento do cabo não pode ser excessivo, de modo a evitar o risco de impacto.

-

Como medidas de prevenção de quedas em altura, deve atender-se às regras gerais apresentadas
seguidamente.
1. Todas as beiras que dão para um espaço vazio serão obrigatoriamente protegidas por guardacorpos com altura e robustez suficiente para impedir a queda de pessoas ou de materiais;
2. Todas as aberturas nos pavimentos de trabalho deverão ser tapadas ou protegidas com guardacorpos adequados;
3. Sempre que sejam executados trabalhos em altura, de curta duração, em condições de segurança
deficientes, deverá usar-se um arnês para proteção individual de cada trabalhador e respetiva
linha de vida. Nunca se deverá permitir que os trabalhadores se desloquem diretamente sobre
coberturas de materiais frágeis ou deteriorados (vidro, fibrocimento, cerâmica, plásticos, chapas
quinadas. etc.). Em caso de necessidade de acesso a este tipo de coberturas, devem ser
instaladas passadeiras adequadas para distribuir esforços, ou devidamente apoiadas em
elementos resistentes
4.

Para impedir quedas de pessoas e objetos, poderá ser equacionada a colocação de redes,
devidamente dimensionadas para o efeito;
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Ainda no âmbito da prevenção de riscos, indicam-se no quadro seguinte as técnicas de prevenção dos
riscos associados aos equipamentos necessários à execução da empreitada em questão.
Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 1/8)
EQUIPAMENTOS

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Equipamentos

• Queda de objetos

• Os meios de proteção pessoal a proporcionar aos trabalhadores terão as

de

• Projeção de partículas

características de idoneidade e resistência estabelecidas nas Normas.

• Inalação de poeiras

• A distribuição dos meios e da indumentária de proteção, será feita

• Ruído

individualmente tanto por motivos de higiene (evitar contágios e infeções)

• Contacto c/ objetos

como por motivos de adaptabilidade e hábito de utilização. (conforme Ficha de

cortantes, perfurantes e

Distribuição de Equipamento).

abrasivos

• Os trabalhadores não podem utilizar no local de trabalho vestuário ou

• Queda em altura

acessórios que, constituam perigo para a segurança pessoal.

• Electrocussão

• Os trabalhadores a quem sejam entregues os meios de proteção pessoal

proteção

individual

terão que os utilizar obrigatoriamente.
• Antes do início do trabalho, o chefe de equipa verificará se as condições dos
meios de proteção individual são adequadas.
• No decorrer do trabalho, caso algum dos meios de proteção pessoal perca as
características apropriadas, o trabalhador deverá assinalá-lo ao chefe da obra
para que este providencie a substituição desse meio.
• Em caso de confirmada inobservância das obrigações acima referidas, o
chefe de equipa implementará as medidas disciplinares que achar
convenientes ao trabalhador incumpridor.
• Guarda-corpos

• Queda em altura

• Devem ser montados guarda-corpos em todos os locais ou equipamentos
com risco de queda em altura, nomeadamente:
• Nas bordaduras das lajes e dos encontros;
• Nos andaimes, nas plataformas de trabalho, nos passadiços, nas escadas de
acesso;
• Os equipamentos móveis com plataforma de trabalho devem dispor de
plataformas integradas de origem;

• Deve ser assegurada a manutenção permanente dos guarda-corpos
danificados ou retirados por motivo de trabalho.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 2/8)
EQUIPAMENTOS
• Gerador

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Incêndio

• Utilizar apenas equipamentos certificados.

• Electrocussão

• Garantir tomada de terra de todas as massas metálicas suscetíveis de entrar
em tensão.
• Proceder a inspeção periódica.
• Fazer o abastecimento com o equipamento parado.
• Garantir que qualquer intervenção no equipamento seja feita por técnico
especializado.
• Assegure-se da certificação do equipamento.
• O equipamento deve ser inspecionado antes de entrar no estaleiro.
• O equipamento deve ser acompanhado do Manuel de Instruções e de Ficha
de Manutenção atualizada.
• Os documentos comprovativos das obrigações anteriores devem estar
arquivados no Estaleiro.

• Quadros

• Electrocussão

elétricos

• Garantir o bom estado exterior do quadro, nomeadamente da porta para
prevenir contactos acidentais.
• Instalar disjuntores diferenciais de 30 mA.
• Manter em bom estado os espelhos dos interruptores.
• Manter em bom estado as tomadas exteriores.
• Manter em bom estado os bornes das tomadas e das fichas.
• Garantir o circuito terra.
• Sinalizar com perigo de electrocussão.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 3/8)
EQUIPAMENTOS
• Compressor

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Electrocussão

• A movimentação em suspensão realizar-se-á mediante lingada a quatro

• Esmagamento

pontos.

• Ruído

• O compressor deverá ficar colocado em posição horizontal, em local

• Intoxicação
inalação
tóxicos

por

de
do

gases

tubo

escape

de

ventilado e afastado dos locais em que o ruído possa causar perturbação.
• As carcaças protetoras deverão estar fechadas.
• Garantir tomada de terra e disjuntor térmico.
• Verificar o bom estado das mangueiras e outros acessórios, antes de utilizar.
• Aferir manómetros.
• Não utilizar ar comprimido para limpar o vestuário empoeirado.
• As mangueiras devem possuir engates rápidos compatíveis.
• As operações de abastecimento de combustível far-se-ão com o motor
parado.
• Assegure-se da certificação do equipamento.
• O equipamento deve ser inspecionado antes de entrar no estaleiro.
• O equipamento deve ser acompanhado do Manual de Instruções e de Ficha
de Manutenção atualizada.
• Os documentos comprovativos das obrigações anteriores devem estar
arquivados no Estaleiro.

• Projetores

• Incêndio

• Utilizar apenas para iluminação

• Electrocussão

• Aplicar um suporte adequado e, com vento, reforçar a fixação ao piso.
• Orientar o projetor de cima para baixo, em particular nos períodos de chuva
para que os vidros e lâmpadas não estoirem.
• Garantir disjuntor diferencial de 30 mA.
• Manter a distância de segurança a materiais inflamáveis.
• Controlar a temperatura ambiente no caso da catividade de colocação de
colas, vernizes e pinturas.
• Instalar fora da zona de circulação das máquinas.
• Proibir a utilização como secador ou aquecedor.
• Prevenir os focos de incêndio provocados por queda do projetor sobre papel,
tecidos e, até, madeira.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 4/8)
EQUIPAMENTOS
• Cabos

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Contactos diretos

• A secção dos cabos será adequada ao tipo de carga elétrica que irá suportar,

• Contactos indiretos

em função do cálculo efetuado para a maquinaria e iluminação previstas.

• Riscos derivados de

• Os cabos não podem ter defeitos de isolamento.

quedas de tensão na

• Os cabos suspensos ficarão a uma altura mínima de 2 metros nos locais de

instalação

acesso a peões, e de 5 metros nos locais de circulação de veículos, medidos a

por

sobrecarga

(cálculo

partir do nível no pavimento.

incorreto da instalação

• Sempre que possível é preferível enterrar os cabos elétricos na zona de

ou abuso)

passagem de veículos, desde que tal seja executado corretamente.

• Mau

• A distribuição a partir do quadro geral de obra para os quadros secundários

dos

funcionamento
mecanismos

e

deve ser efetuada por cabos à prova de humidade.

sistemas de proteção.

• As junções entre tubos estarão sempre elevadas. Não é permitido mantê-las

• Mau

no solo.

funcionamento

das ligações à terra

• As junções provisórias entre tubos efetuar-se-ão com conceções

(instalação incorreta)

normalizadas, estanques e anti-humidade.

• Queda

• As junções definitivas serão executadas utilizando caixas normalizadas,

ao

mesmo

nível

estanques, de segurança.

• Quedas

de

diferente

(montagem

nível

• O trajeto dos cabos elétricos não pode coincidir nem aproximar-se das
tubagens de abastecimento de água.

de linhas aéreas)
• Betoneira

• Projeção de objetos

• Situar a betoneira junto ao depósito de materiais

• Entalamento

• Assegurar a estabilidade da betoneira nos apoios ao solo, tendo em atenção

• Electrocussão

os movimentos do tambor com materiais no seu interior.

• Projeção de partículas

• Efectuar o abastecimento de água, sem derrame excessivo na zona, de forma

• Capotamento

a manter a solidez dos apoios e a prevenção de riscos elétricos.
• Garantir o bom estado dos órgãos mecânicos móveis e da instalação elétrica.
• Assegurar disjuntor diferencial.
• Efetuar a manutenção com a betoneira desligada.
• Manter as proteções aos órgãos mecânicos móveis e ao contacto com a
instalação elétrica.
• Assegure-se da certificação do equipamento.
• O equipamento deve ser inspecionado antes de entrar no estaleiro.
• O equipamento deve ser acompanhado de Manual de Instruções e de Ficha
de Manutenção atualizada.
• Os documentos comprovativos das obrigações anteriores devem estar
arquivados no Estaleiro.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 5/8)
EQUIPAMENTOS
• Lingas

e

estropos

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Queda de materiais

• Verificar periodicamente o estado dos cabos e lingas.

• Esmagamento

• Substituir cabos com cocas, fios partidos e/ou alongamentos.
• Não contaminar os cabos com produtos corrosivos, como o óleo queimado.
• Na movimentação de materiais e equipamentos, utilizar mais do que um
ponto de suspensão.
• Acondicionar as cargas de modo a facilitar uma boa movimentação e a evitar
a ripagem dos cabos.

• Escadas

de

• Queda em altura

• Utilize preferencialmente escadas em alumínio.
• A escada deve ultrapassar em 1 m o seu ponto de apoio superior.

mão

• Garantir apoio anti-derrapante ou calçar de modo eficaz o apoio no solo.
• A distância do apoio ao solo, à prumada inferior deverá ser 1/4 da distância
do solo à prumada superior.
• Não utilizar escadas de mão como posto de trabalho.
• Subir e descer apoiando-se sempre com as duas mãos, é proibido fazê-lo
com ferramentas ou materiais de qualquer tipo nas mãos.
• Quando a utilização das escadas, devido à altura ou por outro motivo
importa perigo de deslizamento, é necessário segurá-las devidamente.
• Plataformas

• Queda

• Montar apoios estáveis e resistentes.

auxiliares

• Entalamento

• Nivelar a plataforma usando extensores.
• Providenciar acesso vertical.
• Montar "guarda-corpos", "guarda-cabeças" e "tábuas de pé" em número
suficiente.
• Se a plataforma tiver uma altura superior a 3 m amarrar à edificação.
• Verificando-se um afastamento entre a plataforma e a zona de trabalhos
superior a 30 cm colocar guarda-corpos também deste lado.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 6/8)
EQUIPAMENTOS

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Ferramentas

• Choque elétrico

• Utilizar material em bom estado de conservação.

elétricas

• Perfurações

• Utilizar tensão reduzida de segurança, sempre que possível.

• Projecções

• Garantir disjuntor diferencial de 30 mA na instalação elétrica.
• Antes de ligar o equipamento:
• colocar o interruptor na posição de desligado.
• verificar se a tensão corresponde à "rede".
• verificar o estado dos cabos, das extensões e das tomadas.
• colocar as protecções físicas na posição adequada.
• Ao utilizar, segure firmemente os equipamentos.
• Não pousar os equipamentos sem que estes se encontrem totalmente
imobilizados.
• Não pegue nos equipamentos pelos cabos elétricos.
• Utilizar as ferramentas para os fins para que foram concebidos

• Martelo

• Projeção de objetos

• Utilizar marteleiros qualificados que dominem as regras da arte.

pneumático

• Ruído

• Verificar as condições de utilização do martelo nomeadamente, engates,

• Pneumoconiose

• Brocas, mangueiras e escape do martelo pneumático.

• Perfuração

• Utilizar plataformas adequadas nos trabalhos em altura.

• Rotura das barras ou

• Utilizar posição de trabalho com apoios de pé estáveis e a broca o mais

broca

possível na posição vertical.

• Rotura
mangueiras

das

• Efetuar a limpeza da zona de trabalhos, garantindo a visibilidade de aplicação
da broca.
• Na perfuração de rochas usar preferencialmente um processo húmido.
• Não usar o ar comprimido para outros fins, nomeadamente soprar poeiras da
roupa.
• Utilizar botas com biqueira de aço, luvas, óculos de proteção, máscara e
protetores de ouvido caso o nível sonoro seja superior a 85 dB.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 7/8)
EQUIPAMENTOS
• Serra portátil

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Electrocussão

• Verificar a compatibilidade da ligação elétrica com a instalação da obra.

• Cortes

• Verificar o estado da ficha de ligação elétrica.

• Projeção de objetos

• Verificar o estado do cabo.
• Verificar o estado de ligação do cabo/carcaça.
• Verificar o botão interruptor.
• Verificar a compatibilidade do disco com a serra (rotações e acopulamento),
sempre que se mude de disco.
• Verificar o estado do disco de corte (desempenagem e fraturas).
• Verificar o aperto da espera.
• Verificar se existe falta de dentes no disco.
• Verificar o estado de conservação das ligações elétricas.
• Verificar os empenos.

• Maçarico

• Incêndio

• Movimentar a garrafa de gás em carrinho adequado para o efeito.

• Explosão

• Manter a garrafa de gás em posição "ao alto".

• Queimaduras

• Verificar o bom estado de funcionamento das mangueiras e das torneiras.
• Acender o maçarico com o bico lança-chama virado a favor do vento e sem
pessoas ou obstáculos na frente.
• Manter no local um extintor.
• Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, avental e botas de
cabedal; vestuário ajustado ao corpo).
• Assegure-se da certificação do equipamento.
• O equipamento deve ser inspecionado antes de entrar no estaleiro.
• O equipamento deve ser acompanhado de Manual de Instruções e de Ficha
de Manutenção atualizada.
• Os documentos comprovativos das obrigações anteriores devem estar
arquivados no Estaleiro.
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Quadro VII – Técnicas de prevenção de riscos associados aos equipamentos (Folha 8/8)
EQUIPAMENTOS
• Rebarbadora

RISCOS

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO

• Corte

• Siga as instruções do fabricante.

• Electrocussão

• Verifique, antes de começar a trabalhar, o estado das proteções mecânicas.

• Projeção de partículas

• Se não estiverem em condições comunique ao encarregado para reparação.

• Incêndio

• Use apenas peças apropriadas para o modelo de que dispõem. Verifique que
os discos são apropriados ao trabalho que vai efetuar e adequados à
rebarbadora.
• Verifique a montagem, aperto e estado do disco. Certifique-se que o disco
roda livremente, não apresenta fissuras nem desgaste excessivo. Substitua e
destrua os discos danificados.
• Verifique a montagem e fixação da pega lateral.
• Ao ligar o interruptor, verifique que a rebarbadora não tem vibrações. Estas
vibrações podem resultar de empenamentos ou má fixação do disco e
provocar a sua rutura.
• Segure a máquina com firmeza. Não faça força sobre a peça a trabalhar.
• Coloque-se em posição tal que em caso de obstrução à rotação do disco, a
rebarbadora não salte na sua direção.
• Tenha o cuidado de verificar que o cabo de alimentação está para trás da
máquina.
• Deixe o disco parar antes de pousar a rebarbadora.
• Use, sempre, óculos de proteção ou viseira e máscara quando necessário.
• Verifique que não existe projeção de material ou partículas sobre materiais
• Verifique o bom estado das ligações, bocins e o isolamento dos cabos.
Certifique-se que a extensão e as tomadas não se encontram molhadas ou
sobre superfícies com humidade.
• Assegure-se que a caixa de distribuição de energia dispõe de diferencial de
proteção de 30 mA e de disjuntor apropriado.
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4. GESTÃO DE RISCOS
No que se refere às matérias relacionadas com os “Procedimentos e Gestão da Segurança em Obra”, a
integrar no PSS na fase de obra, deverão, de acordo com a legislação em vigor, ser preparados os seguintes
documentos, associados às ações para a prevenção de riscos:
-

Plano de ações quanto aos papéis e responsabilidade dos diversos intervenientes;

-

Plano de ações quanto aos condicionamentos existentes no local;

-

Plano de betonagens;

-

Plano de sinalização e de circulação no estaleiro;

-

Plano de ações quanto à arrumação, limpeza e outras condições específicas do estaleiro;

-

Plano de ações quanto à movimentação mecânica e manual de cargas;

-

Plano de proteções coletivas;

-

Plano de proteções individuais;

-

Plano de utilização e controlo dos equipamentos de estaleiro;

-

Plano de inspeção e prevenção;

-

Plano de saúde dos trabalhadores:

-

Plano de registo de acidentes e incidentes de sinistralidade;

-

Plano de formação e informação dos trabalhadores;

-

Plano de monitorização e prevenção;

-

Plano de ações quanto às instalações sociais para o pessoal empregado na obra;

-

Plano de emergência;

-

Plano de ações quanto à comunicação entre intervenientes no estaleiro.
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5. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO
Através da elaboração de um Plano de Monitorização e Prevenção, pretende-se estabelecer as medidas
preventivas a adotar face aos riscos inerentes aos elementos/operações de construção, bem como,
estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execução das medidas preventivas.
Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de trabalhos com riscos
especiais, a qual deverá ser complementada antes da abertura do estaleiro.
Na utilização sistemática desta ficha, dever-se-á ter em conta o seguinte:
Elemento/Operação de construção: Descrição do elemento ou operação de construção a que a ficha
respeita.
Código: Código da ficha a que corresponde a operação/elemento de construção, conforme codificação
refletindo a estrutura organizacional das operações e elementos de construção a definir pela Entidade
Executante/Adjudicatário.
Verificações/tarefas: Relação das verificações e/ou tarefas a realizar para controlar a segurança da
operação ou elemento de construção a que a ficha se refere. O conjunto de verificações/tarefas deverá ser
ordenado atendendo à sequência lógica de execução dos trabalhos.
Riscos: Nesta posição dever-se-ão identificar e descrever sucintamente os riscos correspondentes a cada
verificação/tarefa listada na coluna anterior.
Documentos de referência: Para cada risco identificado na coluna anterior, registar-se-ão, sempre que
aplicável, os documentos de apoio à realização de cada verificação/tarefa listada, e que deverão ser
tomados como referência para a definição das respetivas medidas corretivas/preventivas a considerar.
Estes documentos podem ser regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais), especificações
técnicas (gerais ou referenciadas no Projeto), documentos de homologação, bibliografia técnica, entre
outros.
Ações de corretivas/preventivas: Registam-se nesta posição as respetivas ações ou medidas de prevenção
e/ou proteção a aplicar, tendo em conta os documentos de referência aplicáveis a cada risco identificado.
Essas medidas podem ser de proteção coletiva, individual ou outra, sendo que no que respeita às
proteções coletivas dever-se-á indicar apenas aquelas que não constam do Plano de Proteções Coletivas
atrás referido. Para cada risco poderão determinar-se várias ações de prevenção/proteção.
Resp.: Designação do responsável pela verificação em causa (em geral, o encarregado da frente de
trabalho).
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Frequência de inspeção: Posição destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efetuada cada
verificação/tarefa e controlados os riscos e respetivas medidas preventivas que lhe estão associados.
PP: Nesta coluna deverá a Fiscalização assinalar com uma cruz () se a verificação em causa, pela sua
importância, deva constituir um Ponto de Paragem (PP) dos trabalhos. Nesse caso os trabalhos só poderão
ser retomados com a intervenção dos elementos indicados na definição de funções com qualificações e
competência para avaliar e autorizar o prosseguimento dos mesmos. Na apreciação do Plano de
Monitorização e Prevenção, a Fiscalização determinará quais as verificações/tarefas que constituem Pontos
de Paragem, podendo também o Coordenador de Segurança da Obra determinar os Pontos de Paragem
que entenda necessários.
Preparado

por:

Zona

destinada

a

ser

rubricada

e

datada

pelo

elemento

da

Entidade

Executante/Adjudicatário responsável pela preparação da ficha em causa.
Verificado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo Diretor Técnico da Empreitada.
Aprovado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pela Fiscalização e/ou Coordenador de Segurança
da Obra.
A Entidade Executante deverá arquivar no respetivo anexo todas as fichas de Planos de Monitorização e
Prevenção da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

6. REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES E ACÇÕES CORRECTIVAS
Sempre que se considere que uma não conformidade apresenta gravidade significativa (requerendo por
isso ações corretivas/preventivas importantes) ou que, embora de menor gravidade, corresponda a uma
situação de reincidência, tal facto deverá ser registado e arquivado no respetivo anexo.
Será da responsabilidade da Entidade Executante:
• Identificar e descrever as não conformidades;
• Propor as ações corretivas/preventivas a executar;
• Desenvolver dentro do prazo acordado as ações corretivas/preventivas;
• Verificar a eficácia das ações corretivas desenvolvidas;
• Analisar as causas das não conformidades;
• Providenciar a implementação de ações para eliminar as causas reais e/ou potenciais das não
conformidades.
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7. PLANO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES
De acordo com a legislação em vigor, a entidade empregadora deverá assegurar a vigilância da saúde dos
seus trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, tendo em vista a verificação da
aptidão física e psíquica dos mesmos, bem como a repercussão do trabalho e das suas condições na sua
saúde.
Deverá, portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificação e Saúde dos Trabalhadores,
o qual contemplará, no mínimo, exames de saúde a realizar:
•

À data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;

•

Com periodicidade mínima semestral;

•

No regresso ao trabalho após ausência superior a 30 dias.

De forma a proceder ao registo e ao controlo dos exames a que o trabalhador será submetido, o
Empregador deverá preparar para cada trabalhador os seguintes documentos:
•

Um cartão a anexar ao BI, onde conste se o trabalhador está apto ou não apto, a data do exame e
a rúbrica do Médico de Trabalho;

•

Uma ficha, a ser anexa às folhas de registo geral dos trabalhadores no Estaleiro, ou em processo
próprio, em que conste o nome do trabalhador, a cronologia das inspeções a que foi submetido,
com indicação de apto ou não apto, a data e rubrica do médico.

Neste plano, merece uma particular referência à prevenção do alcoolismo e as suas consequências
negativas na segurança e saúde no trabalho. A ingestão de bebidas alcoólicas, sendo proibida nos locais de
trabalho, para além de prejudicar a saúde, pode causar:
•

Alterações psicológicas (comportamentos violentos);

•

Diminuição da produtividade;

•

Perturbações na relação com os outros trabalhadores (conflitos laborais);

•

Acidentes de trabalho (por falta de concentração ou quedas),

•

Absentismo.

Numa perspetiva de prevenção de acidentes e perturbações do trabalho o Empregador deverá:
•

Promover ações de formação e informação na prevenção do alcoolismo, detetar, acompanhar e
tratar os casos de doença alcoólica, devidamente confirmada por parecer médico
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8. MODELOS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR EM OBRA
No quadro seguinte são identificados os modelos de segurança que deverão ser implementados em obra e
cujo exemplo se encontra em Anexo no presente documento.
MODELO N.º

DESCRIÇÃO

PSS01

REGISTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

PSS02

PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE DOCUMENTOS

PSS03

REGISTOS DAS ALTERAÇÕES APROVADAS DE DOCUMENTOS

PSS04

ENTREGA PSS (INÍCIO DE OBRA)

PSS05
PSS06
PSS07
PSS08
PSS09
PSS10
PSS11
PSS12
PSS13
PSS14
PSS15
PSS16
PSS17
PSS18
PSS19
PSS20
PSS21
PSS22
PSS23
PSS24

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO
DISTRIBUIÇÃO DE EPI E INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS
REGISTO DE ACIDENTE DE TRABALHO
CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS
REGISTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO
LISTA DE PRESENÇAS
PLANO DE MONITORIZAÇÃO PERIÓDICA (Compilação Técnica)
REGISTO DE NÃO CONFORMIDADE E ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS (Compilação
Técnica)
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO
REGISTOS DE MONITORIZAÇÃO E PREVENÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E INSPECÇÃO MÉDICA
CONTROLO DE SUBCONTRATADOS E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATAÇÃO
REGISTO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS CONTROLADOS (Compilação Técnica)
MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS
MEDIDAS DE SEGURANÇA DOS MATERIAIS APLICADOS
TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS
LISTAGEM DE TRABALHADORES ACIDENTADOS
ÍNDICES DE SINISTRALIDADE
ACTA DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE SEGURANÇA DA OBRA
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NOTA: A Entidade Executante deverá utilizar como referência os modelos referidos nesta lista e integrados
no PSS ou na CT, consoante os casos, podendo, no entanto, propor as alterações que entender, as quais
apenas se tornam efetivas após aprovação do Dono da Obra. Poderá também criar novos modelos que
proporá ao Dono da Obra a sua aprovação e integração no Sistema.
Todos os anexos que contenham mais do que um registo, deverá a Entidade Executante elaborar um índice
que colocará no início do respetivo anexo.

Lisboa, 02 de outubro de 2018

JETSJ Geotecnia, Lda

(António Cristóvão, Engº Civil)
Membro Sénior – OE Portugal
acristovao@jetsj.com
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