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Princípios da SHST
Introdução, objetivos e responsabilidades,
ferramentas de SHST, equipamento de segurança
pessoal, regras de SHST, sanções

Segurança
Working at height, trenches, cranes and lifting
equipment, machinery and equipment, electrical
risks, hot work, and rock blasting
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Saúde
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Ambiente

4

Fatores físicos e psicológicos do ambiente
de trabalho

Resíduos e reciclagem, emissões, consumo
energético, ruído, artefactos

Preparação e primeiros socorros

+

Sinais e símbolos de perigo
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Introdução
Na AF há um objetivo prioritário, que todos os colabo
radores, fornecedores e parceiros cheguem a casa ao
final do dia ilesos. Para nós é uma questão de princípios.
Nenhum resultado financeiro ou desafios valem a saúde
ou a vida de uma pessoa. Se não for possível concluir uma
tarefa de forma segura, nesse caso esta deve ser evitada.
Este objetivo claro constitui uma obrigação para todos
nós, enquanto responsáveis, trabalhadores, fornecedo
res e parceiros. Devemos planificar e executar o nosso
trabalho de modo a não provocar danos para as pessoas,
o equipamento ou o ambiente. O cumprimento deste
objetivo só é possível se todos, tanto individualmente
como coletivamente, assumirem diariamente a responsa
bilidade pela SHST em todos os nossos projetos.
A consciencialização para a importância da SHST é
incutida através de diversos elementos. Boa organização
e arrumação, utilização adequada do equipamento de
segurança pessoal, tarefas bem planificadas, cumprimento
dos procedimentos estabelecidos e proatividade na
identificação e gestão de todos os perigos para a SHST.
Devemos, portanto, ser claros e rigorosos na nossa
abordagem às questões de segurança, higiene e saúde
no trabalho. Tenha cuidado consigo e demonstre
mediante as suas ações que se preocupa com os outros.
Desta forma, é possível contar com locais de trabalho
mais seguros e mais agradáveis para todos.
Morten Grongstad, CEO
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Princípios da SHST
O objetivo da AF é que todos regressem a
casa inteiros, após um dia de trabalho

• Todos os ferimentos podem ser evitados
• O nosso comportamento deve ser o reflexo de atitu
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des positivas relativamente à SHST

• Todos os responsáveis devem estar comprometidos e
ser um exemplo de conduta em termos de SHST

É da responsabilidade do empregador planificar e
organizar o trabalho e definir o equipamento de
segurança necessário. É da responsabilidade do
trabalhador defender e preocupar-se com a SHST e
cumprir as regras e os regulamentos. É da responsabilid
ade do técnico de segurança, higiene e saúde no
trabalho (TSHST) garantir que o mesmo é executado em
segurança e alertar para as situações de perigo. O TSHST
tem o direito legal e o dever de interromper o trabalho
em caso de perigo de vida ou de perigo para a saúde, cf.
As Condições de Trabalho § 6-3, até que o TSHST ou a
Autoridade para as Condições no Trabalho decida se o
trabalho pode prosseguir.
O gestor de projetos é o responsável por todos os
aspetos do projeto. O técnico de SHST/engenheiro de
SHST é o assessor em termos de SHST de um projeto.
Este manual fornece uma visão global dos requisitos e
regulamentos da AF, e aplica-se a todos os trabalhadores
e subempreiteiros.
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Análise de Trabalho Seguro
Análise de Trabalho Seguro (ATS) é a ferramenta mais
frequentemente utilizada na AF para gerir os perigos à
SHST. Pretendemos controlar os perigos de forma a
prevenir acidentes, problemas de saúde e doenças.
Através da ATS conseguimos identificar a forma mais
segura e apropriada de realizar um determinado
trabalho.
Todos aqueles que executarão o trabalho terão de
participar na ATS, ou terão de receber, no mínimo, um
relatório exaustivo da ATS antes de iniciar o trabalho.
Os principais elementos de uma ATS:

• O que pode correr mal?
• Porque é que pode correr mal?
• Como se pode evitar que corra mal?
• Definir responsabilidades em termos de barreiras que
possam evitar que corra mal
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Informar o seu responsável direto se considerar
que deve ser realizada uma ATS antes de iniciar
o trabalho, ou no caso de não se sentir seguro ao
realizar o trabalho.
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Barreiras
As barreiras são medidas que visam a prevenção dos
perigos para a SHST responsáveis pelos acidentes ou
problemas de saúde/doenças.
A AF utiliza tanto barreiras físicas como barreiras
organizacionais. Todas as operações críticas de um
trabalho têm de estar protegidas por, no mínimo, duas
barreiras independentes. Se uma barreira falhar, a outra
irá prevenir o acidente. Devemos empenhar-nos para
garantir que pelo menos uma barreira é física.

Comunicar incidentes indesejados
Todos os acidentes, quase acidentes, perigos e questões
de saúde indesejáveis têm de ser comunicados. Todos
os relatórios serão analisados de modo a aprendermos
com os eventos, aprendermos uns com os outros e
evitar, assim, acidentes, problemas de saúde e doenças.
O feedback dos relatórios será comunicado em reuniões
gerais, comunicados, etc., abordando as barreiras
implementadas. A AF considera extremamente positiva
a participação de todos na comunicação de incidentes
indesejados, ressalvando que ninguém será alvo de um
feedback negativo ou sofrerá repercussões.

8

1
2
3
4

+

Comunique sempre situações de perigo ou
acidentes, ou se vir alguém a arriscar.
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Equipamento de segurança pessoal
O tipo de equipamento de segurança tem de estar em
conformidade com a análise de risco relativa ao trabalho
a efetuar.
Roupa de Trabalho
O mínimo de peças são umas calças de trabalho compri
das e uma t-shirt. A roupa de trabalho tem de satisfazer os
requisitos do projeto em termos de visibilidade (classe
1, 2 ou 3) e o vestuário de grande visibilidade tem de ter
uma cobertura mínima do tronco. O vestuário tem de ser
seriamente avaliada o tendo em conta se é apropriado e
se está aprovada o para o trabalho em questão, de modo
a oferecer a proteção adequada (mecânica, frio, calor,
chuva, químicos, etc.). No caso dos trabalhadores da AF, o
vestuário tem de obedecer ao manual de design da AF.
Calçado de segurança
É obrigatório o uso de calçado de segurança em todos
os projetos da AF. O tamanho do calçado tem de
corresponder ao número exato que o utilizador calça e
deve ser adequado à aplicação, de modo a evitar
ferimentos e tensões indesejados. O calçado tem de
cumprir os requisitos de proteção. Estes podem
englobar requisitos relativamente à resistência da sola à
perfuração, à proteção aos químicos, à resistência à
derrapagem e à estabilidade de forma a evitar entorses.
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Proteção da perna
Quando utilizar uma motosserra vista umas calças de
segurança adequadas com a proteção integrada na
perneira e botas de segurança.

2

Proteção da cabeça (capacete)
É obrigatório o uso de capacetes em todos os projetos
da AF. O capacete tem de estar equipado com proteção
auditiva e tem de estar identificado com o nome da
empresa, o nome do trabalhador e o capacete não pode
ter mais de 4 anos. Os operadores das máquinas devem
ter sempre consigo um capacete e têm de o colocar
antes de sair da máquina.
Código de cores da AF para os capacetes:

•
•
•
•

3
4

Branco:

Trabalhador qualificado

Verde:

Técnico de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho (TSHS)

Amarelo:

Gestores de linha e Equipa (responsáveis)

Azul:

Visitante

Nos projetos individuais poderão haver divergências
relativamente a este código de cores caso o responsável
siga um código de cores diferente.
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Proteção ocular
É obrigatório utilizar proteção ocular em todos os projetos
AF. Há um grande número de tipos de proteção ocular e é
importante escolher o certo para o trabalho a executar. Os
óculos de segurança (proteção ocular ajustada) são
essenciais em várias tarefas, como quando podem ocorrer
ferimentos causados pelas operações de moagem,
perfuração e corte.
As viseiras são proteção ocular aprovada. A AF recomenda
a utilização de proteção ocular normal, uma vez que
consideramos que é fácil utilizar as viseiras incorretamen
te, o que, historicamente, resulta em ferimentos oculares
durante a utilização.
Os óculos convencionais não substituem as proteções
oculares. Contacte o seu superior se necessitar de
proteção ocular com lentes graduadas. Proteção ocular
que possa ser utilizar sobre os seus próprios óculos é uma
boa alternativa ocasionalmente, em trabalho de curto
prazo e temporário, para visitas ou inspeções.
Proteção auditiva
A proteção auditiva tem de estar sempre montada no
capacete e é obrigatória sempre que estiver exposto a um
nível de ruído superior a 85dB (A) durante um dia normal
de trabalho, ou a ruídos fortes de impactos/impulsos.
Sempre que tiver dificuldades em manter uma conversa
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à distância de um metro, use a proteção auditiva. Para
mais informações sobre ruído, consulte o capítulo Saúde.
Luvas de proteção
A utilização de luvas de proteção é obrigatória em todos
os projetos AF. Há um ampla leque de tipos de proteção
e é importante escolher o certo para o trabalho a
executar. Por exemplo: moer, manusear químicos e
trabalho a quente.
Todas as luvas de proteção estão marcadas para indicar
o tipo de trabalho ao qual se adaptam e o nível de
proteção oferecido, como resistência ao corte, proteção
contra calor ou chamas, baixas temperaturas e
substâncias químicas perigosas. As boas luvas são fáceis
de utilizar, flexíveis, confortáveis e bem ajustadas.
Iluminação frontal/luz portátil
Para utilizar em trabalhos e deslocações em áreas que
carecem de iluminação adequada, os trabalhadores
estarão equipados com luzes portáteis ou luzes frontais.
Quando trabalharem ou se deslocarem debaixo do solo,
no mínimo, os trabalhadores deverão estar equipados
com uma luz frontal. Os visitantes presentes nos túneis
têm de ter uma luz portátil e/ou uma luz frontal e devem
estar acompanhados por um responsável.
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Equipamento Respiratório
Tem de ser utilizado sempre que o ar contenha
quantidades prejudiciais de gases, dissolventes ou
partículas de pó. Existem dois tipos de equipamentos
principais:
1. O primeiro é um respirador que fornece ar limpo a
partir de uma garrafa pressurizada ou, então, através
de uma máscara (máscara respiratória).
2. O segundo é um ventilador que purifica o ar existente.
Isto é feito com três tipos de filtros essenciais:

• Filtro de pó para partículas de pó
• Filtro de gás para gases/vapores
• Filtro combinado

O filtro de pó não consegue filtrar gases/vapores e o
filtro de gases/vapores não consegue filtrar as partículas
de pó. As máscaras de partículas de pó têm de conter
um filtro P3. Sempre que o pó for um incómodo para os
trabalhadores, os filtros de ar devem ser colocados.
Sempre que rebarbar cimento, limpar com jato de areia
sob pressão, aplicar betão injetado assim como ao
utilizar produtos químicos, pintar e pintar à pistola em
áreas confinadas, tem de utilizar uma máscara.
Para mais informações sobre partículas de pó, produtos
químicos, fontes de calor e gases, consulte o capítulo Saúde.
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Equipamento de Segurança Antiqueda
Sempre que trabalhar em altura e havendo o perigo de
queda para um nível inferior, tem de ser utilizado o
equipamento de segurança antiqueda. Distinguimos
dois tipos de equipamento de segurança antiqueda;
coletivo (railes de proteção, andaimes e similares) e
equipamento de segurança pessoal antiqueda.
Sempre que possível deve utilizar-se o material coletivo
de prevenção de quedas. O equipamento de segurança
pessoal tem de ser sempre utilizado durante a monta
gem dos andaimes, railes de proteção etc., ou quando
não estiver disponível equipamento de segurança
coletivo. Deve realizar-se uma Análise de Trabalho
Seguro antes de utilizar o equipamento de segurança
pessoal antiqueda. O pessoal que usar equipamento de
segurança pessoal antiqueda deve estar na posse de
formação documentada sobre a utilização e resgate de
um arnês.
Colete salva-vidas
Sempre que estive a trabalhar sobre ou perto de água,
deve colocar o colete salva-vidas. Os coletes salva-vidas
insufláveis são permitidos desde que sejam devidamen
te conservados e verificados antes de serem utilizados. A
análise de risco de um projeto determina o tipo de
requisitos específicos em relação aos coletes salva-vidas.
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Barreiras e sinalização
As seguintes operações normalmente exigem que a área
tenha um perímetro de segurança:

• Trabalhar em altura e durante a montagem/
desmontagem de andaimes

• A utilização de plataformas de elevação
• A utilização de fontes radioativas (material específico
com o símbolo preto de radiação)

• Trabalhos de corte
• Trabalhos com bifenilos policlorados (PCB), amianto
e produtos químicos perigosos

Mediante a Análise de Trabalho Seguro será identificada
a necessidade de utilizar outras barreiras. Ninguém pode
remover/alterar as barreiras sem a autorização da pessoa
responsável pela barreira (por ex.: o supervisor). Os
perímetros de segurança devem estar delimitados com
correntes de plástico. Não se deve utilizar fita de
sinalização.
Código de cores:

•
••
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Vermelho/branco: Acesso proibido
Amarelo/preto:

Aviso de perigo
condições/área

1
Organização e limpeza
Um boa organização e limpeza ajudam a:

2

• Prevenir acidentes e ferimentos
• Prevenir incêndios
• Garantir uma boa higiene
• Garantir um local de trabalho agradável,
seguro e eficiente

3
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Deve manter o seu local de trabalho limpo
e arrumado.
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Iluminação
Uma iluminação adequada é essencial para evitar
acidentes. Todos os locais de circulação internos e todos
os espaços escuros devem ser iluminados com uma série
de luzes. As lâmpadas devem ser regularmente sujeitas a
manutenção, verificação e limpeza. Todas as uniões das
luzes devem estar protegidas da água. O material de
iluminação deve estar disposto de forma a evitar o
encandeamento.

Fumar
É proibido fumar nas instalações assim como nos
veículos da AF. Por instalações entenda-se escritórios,
salas de reuniões, refeitórios, quartos e camaratas/salas
de TV etc. Por veículos entenda-se os carros da AF,
autocarros e maquinaria de construção, etc. Apenas é
permitido fumar na área designada.

18

1
Sanções por incumprimento das regras
de SHST

2

Repreensão no local
Qualquer pessoa que presencie a violação das regras
de SHST, deve repreender a pessoa em questão.
Advertência verbal
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É utilizada quando se tratam de ofensas menores e
quando é o primeiro incumprimento. As advertências
verbais são confirmadas por escrito através de carta.
Advertência por escrito
É utilizada quando se tratam de incumprimentos graves
ou é a segunda vez que se regista o incumprimento,
acompanhada de uma conversa com o gestor do
projeto/encarregado ou com o técnico de SHST.

4

Despedimento

+

Utilizada no caso de incumprimentos adicionais ou
circunstâncias agravantes.
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Segurança
Trabalhar em altura
Sempre que possível o trabalho manual em altura deve
ser limitado. Quando trabalhar em alturas, a mais de 1 m,
deve estar seguro por um gradeamento, arnês de segu
rança ou outros meios. O trabalho em altura relacionado
com a carga e descarga ocorre muitas vezes a mais de 1 m
de altura e deve ser feito em segurança. Deve fazer-se uma
avaliação do risco de trabalhar em altura. A avaliação do
risco também deve incluir uma avaliação do equipamen
to de segurança necessário, como capacetes com correia
para o queixo, tipo de arnês e pontos de ancoragem.
Na AF é proibido utilizar escadotes escadote. Utilize
antes uma plataforma de elevação, andaime, ou um
cavalete de plataforma com no mínimo 50x60 cm e com
uma altura máxima de 100 cm.
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Escadas
É permitida a utilização de escadas para o acesso
temporário. Se a utilização ultrapassar as 20 vezes ao dia
e se prolongar por mais de dois dias, devem providenci
ar-se acesso alternativos, como torres de escadas.
Sob uma supervisão atenta, as escadas também
poderão ser utilizadas para efetuar medidas e planos, e
noutros trabalhos com uma duração inferior a meia
hora, desde que o trabalho seja numa única localização.
As escadas não devem ser utilizadas sempre que for
necessário movê-las para realizar o trabalho.
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Tanto a parte de cima como a parte de baixo das escadas
tem de estar firme, ou segura por outra pessoa. O
cumprimento máximo de escada permitido é de 6 m,
sendo que 1 m deve passar acima do telhado ou borda,
sempre que estiver a ser utilizada para permitir o acesso
temporário. As escadas inclinadas devem ser posiciona
das a um ângulo entre os 65˚e os 75˚.

Tanto a parte de cima como a parte de baixo das
escadas tem de estar firme, ou segura por outra
pessoa. As escadas inclinadas devem ser posicionadas
a um ângulo entre os 65˚ e os 75˚
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Andaimes
Os andaimes com plataformas de trabalho com mais de
2 m têm de ser verificados pelo pessoal qualificado e os
locais de acesso têm de estar equipados com sinalização
aprovada por lei. No caso de reconstruções, tempestades
ou outras circunstâncias que possam ter debilitado a
estabilidade ou a robustez dos andaimes, estes têm
sempre de ser novamente verificados e aprovados. Os
sinais de aviso devem ser retirados durante os trabalhos
de desmontagem e reconstrução.
Os andaimes com plataformas de trabalho com mais de
1 m têm, no mínimo, de estar equipados com um
corrimão a uma altura mínima de 1 m. Além disso, terá
de ser colocado um corrimão do lado da parede se a
distância entre a parede e o andaime for superior a 30
cm. Se for superior a 2 m, também é necessário colocar
um rail de proteção à altura dos pés e dos joelhos. Use
redes, lonas ou telas sempre que for necessário proteger
contra a queda de objetos. As plataformas com mais de
3 m têm de ter uma plataforma de segurança subjacente.
Sempre que trabalhar em andaimes com rodas, garanta
que estas estão travadas. O acesso deve ser sempre feito
pelo interior. O andaime só deve ser utilizado em
superfícies estáveis, niveladas e horizontais. Quando
deslocar o andaime, ninguém deve estar em cima dele e
os objetos devem ser retirados ou devem estar seguros
para não caírem.
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O empregador garantirá que todos aqueles que utilizam
o andaime têm a formação necessária.

Se possível, o andaime deve ter um acesso exterior seguro,
conveniente e adequado, mediante uma torre de escadas.
O andaime tem de ser inspecionado e aprovado antes de
ser utilizado e sempre que houver alterações. Apenas o
pessoal com a devida formação poderá montar, alterar e
desmontar os andaimes fixos/com rodas.
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Instruções para a utilização de andaimes
Antes de utilizar o andaime

2

O utilizador tem de garantir que:

• O andaime foi verificado e está aprovado para uso
(sinalização)

• O andaime tem de ser aprovado e o técnico re

sponsável da AF pela verificação tem de assinar o
correspondente relatório de verificação

• A classe de carga do andaime é adequada ao trabalho

3

a efetuar

Ao utilizar o andaime

4

O utilizador é responsável por garantir que:

• Os railes dos pés e joelhos assim como os corrimões
não foram removidos

• Os grampos, as tábuas do chão, etc. não foram rem
ovidos, isto é, que não existem orifícios no chão do
andaime

+

• As amarras da parede não foram removidas
• Não existe equipamento, resíduos armazenados ou
outros materiais no andaime

6
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Adaptação e reconstrução do andaime:

• A adaptação, reconstrução e remoção de partes do

andaime apenas pode ser realizada pelos técnicos de
montagem qualificados

• A reconstrução assim como a remoção de partes de
um andaime tem de ser autorizada por um técnico
de montagem qualificado, que irá avaliar o risco da
alteração

No caso de detetar problemas ou anomalias no
andaime, o utilizador tem de comunicar sempre ao seu
superior. O responsável de obra deverá informar de
imediato o responsável técnico da AF.
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Valas / encostas
O trabalho em valas e encostas tem associado o perigo
de deslizamento de terras. É necessário elaborar um
plano e definir as instruções para a escavação de uma
vala ou buraco com uma profundidade superior a 2 m.
As valas não escoradas com uma profundidade superior
a 2 m têm de ter paredes com uma inclinação razoável.
No caso de valas com uma profundidade inferior a 2 m,
mas em condições desfavoráveis, como por exemplo
com chuva forte ou ao escavar abaixo do nível freático,
também poderá ser necessário inclinar as arestas das
valas. Em solo congelado, as escavações poderão ser
efetuadas com paredes verticais quando o preenchi
mento é feito antes de haver risco de descongelamento.
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Esteja especialmente alerta para o perigo de
desmoronamento/deslizamento de terras nas
encostas, encostas montanhosas e nas valas
sempre que a temperatura passar de negativa
para positiva!
As valas com paredes verticais superiores a 2 m têm de
ser escoradas com pranchas ou taipais etc. Nas valas
com uma profundidade superior a 3 m, o escoramento
deve ser definido por um técnico especializado.
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Na interseção das valas em solo instável, as paredes
da vala devem ter um ângulo máximo de 45 °, mesmo
que a profundidade da vala seja superior a 2 m.

No caso de terra solta, também poderá ser necessário
proceder ao escoramento mesmo em profundidades
inferiores a 2 m.
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A terra retirada da escavação deve ser sempre
colocada, pelo menos, a um metro da margem de
modo a evitar o perigo de deslizamento de terras.

4
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As valas com uma profundidade superior a 1 m têm
de ter sempre pelo menos uma saída de escape.
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Planifique o seu trabalho de modo a que o grosso dos
trabalhos de escavação, de colocação das tubagens, etc.
possa ser efetuado a partir da extremidade da vala. Se
for necessário utilizar equipamento pesado na lateral da
vala, deve estar o mais longe possível da margem.
Lembre-se que a saída de escape deve estar situada a
uma boa distância da escavadora. Não pode haver
obstáculos entre si e a saída de escape mais próxima.

Gruas e equipamentos de elevação
As gruas assim como os equipamentos de elevação têm
de ser inspecionados pelo menos uma vez ao ano pelo
técnico competente. Os certificados devem estar
guardados num local de fácil acesso. Os equipamentos
de elevação aprovados têm de ter uma chapa de
identificação onde conste o número do certificado e a
capacidade máxima de carga.
O código de cores referente aos anos de inspeção dos
meios de elevação poderá ser:

•
•
•
•
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2017: Vermelho
2018: Amarelo
2019: Verde
2020: Azul

•
•
•
•

2021: Vermelho
2022: Amarelo
2023: Verde
2024: Azul

2
3
4

+

Nunca passe por baixo de uma carga suspensa.
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As correias identificadas com marca branca são para usar
uma única vez e devem ser eliminadas após a utilização.
Nos trabalhos de elevação e operações que signifiquem
perigo de queda de objetos, deve ser delimitado um
perímetro de segurança. O tamanho do perímetro de
segurança é definido através da Análise de Trabalho
Seguro.
É realizada uma Análise de Trabalho Seguro antes de
qualquer movimento da grua sempre que houver várias
gruas a trabalhar no mesmo espaço aéreo e sempre que
houver vento. Quando várias gruas ocuparem o mesmo
espaço aéreo, os operadores de grua têm de dispor de
comunicação via rádio. Durante os temporais todos os
trabalhos com as gruas são interrompidos.
Não deve aceder às gruas torre utilizando uma escada
vertical. As escadas têm de estar inclinadas ou, então,
deverá utilizar um elevador.
Sempre que a área de trabalho de duas ou mais gruas
torres se sobrepuser, os sistemas anticolisão têm de ser
instalados. Os sistemas de limitação do setor têm de ser
colocados em todas as gruas torre sempre que houver
linhas de alta tensão, vias de tráfico específicas, creches
ou similares.
Ao levantar uma grua torre, é necessário realizar uma
inspeção técnica da montagem e das fundações antes
de a utilizar.
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Lingagem

• Para executar lingagem tem de ter concluído uma
formação documentada/curso de lingagem

• Inspecione visualmente o equipamento de elevação

2

antes de o utilizar. O equipamento danificado ou
avariado não deve utilizado

• Garanta que todas as plataformas elevatórias do equi
pamento de elevação estão operacionais

• Quando levantar objetos compridos, tem de utilizar 2
lingas e provavelmente também uma corda-guia

3

• Comprove se a lingagem está equilibrada assim que
levantar a carga do chão

• No caso de uma elevação às cegas durante a qual o

operador de grua não consegue manter o contacto
visual contínuo com a carga e a área subjacente, o
operador de lingagem tem de orientar toda a elevação
através do rádio

• No caso de comunicação via rádio entre o operador

de lingagem e o operador de grua, deve identificar-se
e solicitar a identificação da pessoa com a qual está
a falar. Comunique de forma clara e concisa. Se tiver
dúvidas, solicite confirmação

Consultar o Capítulo 6 Sinais e gestos normalizados,
para a condução de gruas.

4
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Plataformas de trabalho portáteis /
plataformas elevatórias
As gruas e os dispositivos de elevação não podem ser
utilizados para efetuar o transporte de passageiros. Para
esse fim, apenas poderão ser utilizados os cestos
específicos para o pessoal que se encontram nas gruas/
plataformas elevatórias.
Todos os operadores de plataformas elevatórias têm de
ter formação documentada em segurança para este tipo
de equipamento. Além disso, devem ter formação
específica para a plataforma de elevação em questão. A
formação específica para a plataforma de elevação em
questão tem de, pelo menos, incluir uma análise
exaustiva dos dispositivos de segurança da plataforma
assim como das respetivas limitações.
O manual do utilizador tem de estar numa língua que o
operador conheça. As plataformas tesoura não podem
estar em posição elevada, quando forem movidas ou
abandonadas. Quando utilizar uma plataforma
articulada a pessoa que está no cesto tem de estar
segura com um arnês de segurança.
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Antes de utilizar, verifique se a plataforma
elevatória e os pés de apoio estão sob uma
superfície firme e nivelada.

4
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Formação para a utilização de
equipamento de trabalho
Tanto a maquinaria como o equipamento apenas devem
ser utilizados por pessoas com a formação adequada.
Para alguma maquiaria e equipamento é necessária for
mação certificada (certificado de aptidão). Para restante
equipamento que requer cuidados especiais durante a
utilização, mas que não requer formação certificada, é
necessário ter formação documentada em segurança.
Além da formação certificada ou documentada em
segurança, o empregador deverá garantir que os trabal
hadores têm a formação necessária tendo em conta o
equipamento de trabalho a utilizar.
Quando desconectar equipamento das máquinas (bal
des, ganchos, amarras, forquilhas etc.), o equipamento
tem de estar sempre em baixo ou seguro para não cair.
Quando houver troca de equipamento, o operador tem
de garantir que o mecanismo de bloqueio está acionado
e que as mangueiras hidráulicas não estão danificadas.
Todas as ferramentas manuais têm de ser verificadas
antes da utilização. As ferramentas com problemas têm de
ser identificadas e enviadas para reparação ou eliminação.
Não é permitido modificar as ferramentas ou utilizá-las
mesmas para além da utilização prevista definida no
manual do utilizador. Os manuais de utilizador do equipa
mento ou das ferramentas de trabalho têm de ser forne
cidos aos utilizadores numa língua que eles conheçam.
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Perigo elétrico
Equipamento de alta tensão
Pode ocorrer uma descarga elétrica perigosa das linhas
de alta tensão para, por exemplo, as gruas ou os cabos
sem que haja um contacto direto com a linha O
proprietário da instalação de alta tensão (proprietário da
rede, a REN, etc.) deve, portanto, ser contactado sempre
que os trabalhos decorrerem a menos de 30 m da
instalação. O proprietário irá decidir quais as medidas
necessárias de modo a autorizar o referido trabalho. As
linhas de alta tensão só devem ser manuseadas por
pessoal devidamente qualificado.
Deteção de cabos
Antes de iniciar os trabalhos de escavação em áreas
onde é provável existirem cabos subterrados, os
proprietários das redes serão contactados no sentido de
indicarem a localização dos cabos (aplica-se a todo o
tipo de cabos, incluindo os de baixa tensão, fibra e cabos
de transmissão de sinal). No caso dos cabos de baixa
tensão, estes devem ser desenterrados manualmente.
Se for necessário recorrer à escavação a uma distância
específica de segurança dos cabos de alta tensão, o
proprietário da rede tem de ser contactado. O redirecio
namento e o corte dos cabos elétricos existentes deve
ser realizado por eletricistas devidamente qualificados!
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No caso de descarga elétrica, ninguém deve tocar na
máquina. O operador deve permanecer sentado no
lugar do condutor até a linha ser desconectada e o
proprietário da instalação de alta tensão autorizar a
evacuação. A maioria das instalações de alta tensão
conta com dispositivos automáticos, isto é, após um
curto-circuito a linha irá automaticamente tentar
restabelecer a corrente. As máquinas não devem ser
tocadas nem movidas até o pessoal qualificado com
experiência em alta tensão estar no local.

38

Equipamento elétrico

• Todos os componentes elétricos e fios descarnados

2

são considerados eletrificados até serem descone
ctados e até ser levada a cabo uma medição

• Não é permitido alterar o equipamento elétrico,
incluindo os dispositivos elétricos

• Os cabos e os fios devem ser substituídos ou protegi
dos de modo a não sofrerem danos

• O equipamento elétrico com problemas ou anomalias

tem de ser imediatamente desligado da corrente. O
problema tem de ser comunicado ao responsável ime
diato que deverá garantir a retificação do problema.

• A transpiração/humidade é um condutor de eletri

3
4

cidade. Utilize luvas secas, quando trabalhar com
equipamento elétrico

• Utilize uma camada isolante (por ex.: madeira ou

roupa seca) nos trabalhos por baixo do equipamento
elétrico

+
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Se alguém ficar preso num equipamento eletrificado,
deve cortar-se a corrente elétrica dessa secção da
instalação. No caso de baixa tensão (NÃO no caso de alta
tensão) é possível libertar uma pessoa ferida agarrando
a roupa seca da pessoa ou envolvendo as nossas
próprias mãos com roupa seca. Certifique-se de que a
pessoa ferida e mesmo você não está sujeita a perigo de
queda, dado que, muitas vezes, para libertar alguém é
necessário aplicar uma força considerável.

Fontes de calor
As fontes de calor referem-se às máquinas e ao equipa
mento que produzem faíscas e emitem calor, podendo
originar um incêndio. Estas incluem a utilização de cha
ma livre, ar quente, aparelhos de soldar /equipamentos
de corte e rebarbagem.
Os requisitos abaixo aplicam-se a todas as fontes de calor:
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• Um certificado de aptidão para o manuseamento
dessas máquinas e equipamento

• O material de extinção de incêndio necessário tem

2

• Deve usar óculos de proteção ajustados hermetica

3

de estar imediatamente disponível, constituído no
mínimo por extintores ABC de 6 kg Um dos extintores
poderá ser substituído por uma mangueira de incên
dio que deverá ter um diâmetro mínimo de 19 mm e
deverá estar abastecida de água até ao bico
mente, luvas e vestuário totalmente antifogo (manga
comprida), para rebarbar, soldar e cortar

• Os materiais inflamáveis têm de ser removidos ou
protegidos

• As aberturas nos pavimentos, paredes e tetos têm de
estar isoladas

• A utilização de fontes de calor sobre superfícies pinta

4

das, causará a libertação de gases nocivos e partículas.
Utilizar um respirador, de preferência uma máscara de ar

• Antes de executar trabalhos que impliquem fontes de
calor no interior de um edifício, em tanques e áreas
confinadas onde há o risco de incêndio / explosão,
deve ser realizada uma Análise de Trabalho Seguro

+

• Nos tanques e nos espaços confinados deve garan

tir-se que há suficiente oxigénio e que a atmosfera en
volvente não é explosiva. Para obter uma verificação
fiável deve utilizar-se um medidor de gás

41

6

• Todos os que executarem trabalhos com fontes de

calor devem avaliar o risco inerente ao trabalho de
modo a avaliarem se é necessário um vigilante de
incêndios. Se as medidas de prevenção de incêndio
não eliminarem completamente o perigo, no local
deve estar presente um vigilante de incêndios e
deve permanecer, pelo menos, até uma hora após
da conclusão do trabalho. O vigilante tem de ser tão
experiente como o executante

• Deve utilizar-se uma lista de verificação que garanta e
permita documentar todos os aspetos de segurança.
No mínimo, esta deve corresponder à lista de verifi
cação publicada pelas Finanças da Noruega

Os trabalhos com fontes de calor apenas devem ser
realizados pelo pessoal com um certificado de aptidão.
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Trabalhos com gás

• Devem estar imediatamente disponíveis luvas de

2

proteção ao calor

• Verificar os tubos, as uniões e demais equipamento
para averiguar se existem fugas

• As válvulas, as uniões e os tubos têm de estar protegi

dos do impacto e dos danos causados devido a quedas
ou a objetos projetados

• Quando mover uma garrafa, nunca deve arrastá-la. Pri
oritariamente, deve utilizar um carrinho de transporte

3

• Deve desconectar sempre os dispositivos de ligação

assim como o restante equipamento, após a utilização

• O gás tem de estar armazenado num local adequado

e devidamente sinalizado. Os gases inflamáveis e/ou
tóxicos não devem, em circunstância alguma, ser man
tidos numa cave ou compartimento/depósito sem
ventilação

• As garrafas de oxigénio têm de estar armazenadas

a, no mínimo, 8 metros das garrafas que contenham
gases inflamáveis, quando estiverem armazenadas ao
ar livre

4

+

• Recomenda-se a utilização de um depósito homolo
gado para o armazenamento do gás

• As garrafas devem ser armazenadas de modo a não

6

serem danificadas pelos veículos
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• O equipamento do oxigénio tem de ser mantido
isento de lubrificante

• Além disso, têm de ser cumpridas as regras relativas

aos trabalhos com fontes de calor e com substâncias
perigosas

As botijas de gás têm de estar sempre na vertical
e têm de estar seguras, com uma corrente ou algo
semelhante, evitando assim que sejam derrubadas.
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Rebentamento de rochas
Os detonadores elétricos não podem ser utilizados nos
rebentamentos. Porém, é permitida a utilização de
detonadores eletrónicos. Os explosivos e os dispositivos
de detonação apenas poderão ser manuseados por
pessoas com o conhecimento necessário.
Instruções relativas aos avisos previstos para as
operações de rebentamento:

2
3

• Antes do rebentamento, breves alertas da sirene
com a duração de 1 min

• Rebentamento
• Um longo alerta da sirene - tudo bem
Se houver suspeita de explosivos que não explodiram,
deve ser levada a cabo uma Análise de Trabalho Seguro
antes de realizar qualquer outro trabalho.

Escalada de rochas
A escalada e a fixação das rochas é uma medida necessária
para evitar desabamentos. Este trabalho tem de ser realizado
por pessoal experiente, pois é arriscado e requer conheci
mento específico acerca das diferentes faces das rochas.
Esteja particularmente alerta para o desabamentos com
chuva intensa e sempre que a temperatura do ar passar
de negativa a positiva!
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Saúde
As patologias e doenças relacionadas com o trabalho
frequentemente manifestam-se após um prolongado
período de exposição nociva. Desta forma, poderá ser
difícil identificar uma ligação entre a exposição e a
patologia/doença. Por isso, é importante que tanto o
empregador como os trabalhadores sejam informados
sobre como as diferentes formas de exposição que
poderão afetar a saúde.
Os empregadores são legalmente obrigados a avaliar o
risco de todo o tipo de exposições, e a tomar medidas de
forma a garantir que a saúde não será negativamente
afetada. Os trabalhadores têm de colaborar com o
empregador nesta matéria. No caso de as medidas não
reduzirem a exposição para um nível aceitável, tem de
ser utilizado equipamento de segurança.
O capítulo dedicado à saúde aborda as exposições mais
comuns para a saúde humana, nos ambientes físico e
psicológico de trabalho. Para informação mais
pormenorizada sobre esta matéria, recomenda-se o
estudo do documento de saúde da AF.

3
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Ambiente de trabalho físico
Ruído
O volume é medido em decibéis (dB). Um aumento de
3 dB corresponde a uma duplicação do volume. Um
volume superior a 80 dB significa risco de danos audit
ivos e, portanto, devem ser implementadas medidas. A
proteção auditiva tem de ser utilizada, caso as demais
medidas não sejam suficientemente eficazes.
Se permanecer ou trabalhar em áreas com 95 dB ou
mais, tem de duplicar a proteção auditiva (protetores au
riculares + tampões auditivos). A permanência em áreas
com mais de 110 dB não deve acontecer. Com níveis de
ruído superiores a 105 dB, a mais breve exposição, sem
protetores auditivos pode danificar a sua audição.
Use proteção auditiva em conjunto com os óculos de
segurança, uns protetores auriculares velhos e mal
conservados e uns tampões auditivos mal colocados
podem reduzir a eficácia da proteção.
Medidas preventivas por ordem de prioridade:

• Considerar procedimentos de trabalho alternativos
que permitam uma redução da exposição ao ruído

• Aumentar a distância face à origem do ruído - duplicar
a distância reduz os níveis de ruído em cerca de 6 dB

• Enclausurar a fonte de ruído
48

• Assinalar as zonas de ruído
• Usar proteção auditiva apropriada (categoria 1, 2 ou 3)
- é necessário usar uma proteção auditiva dupla?

• Avisar os colegas acerca dos trabalhos ruidosos

3
4

+
Aumentar a distância face à origem do ruído é
uma forma eficaz de reduzir o impacto do ruído.
Quando não for possível aplicar outras medidas
de proteção utilize protetores auditivos.

6
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Partículas de pó
As partículas de pó podem afetar as mucosas do trato
respiratório e causar patologias agudas, tais como
bronquite e pneumonia. Ao longo do tempo, a inalação
prolongada de partículas de pó pode ser a causa
responsável por uma doença crónica pulmonar.
Quando houver uma elevada concentração de partí
culas de pó no ar, têm de ser tomadas medidas de modo
a prevenir ou reduzir o problema. As medidas poderão
incluir a rega regular ou a utilização de agentes inibido
res de pó. As limpezas interiores não devem ser feitas
com a vassoura, de preferência deve utilizar-se antes um
aspirador. Numa primeira limpeza é aceitável o uso da
esfregona. Utilize equipamento que tenha incorporado
um recipiente para o pó.
Os valores máximos aceitáveis relativos à quantidade de
pó no ar variam, dependendo do tipo de partículas de pó.
Se não for possível reduzir a concentração de pó no ar
para níveis aceitáveis, tem de ser utilizado equipamento
de segurança. Em caso de exposição elevada reco
menda-se o uso de máscaras com filtros motorizadas
ou máscaras de ar. As máscaras com filtros têm de ter
um rótulo P3. Os filtros P3 protegem contra as finas
e perigosas partículas de pó, o fumo, as substâncias
bioquímicas, os microrganismos, os esporos, os vírus, as
bactérias e o quartzo. As máscaras de pó não protegem
contra os gases.
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Consulte também o Capítulo 1 para informações sobre
os respiradores.

3
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A inalação prolongada de partículas de pó pode levar a
doenças pulmonares crónicas. Quando as demais medidas
não proporcionarem uma proteção eficaz, proteja os seus
pulmões utilizando uma máscara adequada.
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Amianto
Pode haver fibras de amianto no ar devido a
remodelações ou demolições em edifícios antigos,
sobretudo nas seguintes localizações:

• Coberturas e painéis de parede (Eternit etc.)
• Isolamento de tubos de água quente
• Corta-fogos (paredes, tetos, entre os radiadores
e a parede)

• Guarnições do travão nos elevadores antigos
• Revestimentos vinílicos
• Isolamento ao fogo nas vigas de aço
• Condutas de ventilação
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Se suspeitar da presença de amianto, deve
interromper o trabalho e avisar o supervisor/
encarregado. O amianto apenas deve ser
manipulado pelos trabalhadores com formação
específica nesta matéria.

6
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Gases
Alguns gases têm um grave efeito para a saúde humana,
por sua vez existem outros que, a longo prazo, podem
provocar doenças. Os gases tóxicos podem provocar
danos mesmo a baixas concentrações. Alguns gases
são inflamáveis e outros são inodoros. Os medidores
de gás são utilizados para apurar a ocorrência de gases.
Os ambientes de trabalho típicos e os trabalhos onde
poderá estar exposto a gases são:

• Trabalhar em túneis
• Rebentamentos
• Manuseamento de químicos
• Trabalhar em tanques e espaços fechados
• Trabalhar com fontes de calor
• Trabalhar próximo das emissões dos motores de
combustão

• Trabalhar em áreas com material biológico em de

composição (Tipicamente em fossas e valas previa
mente construídas

Deve-se sempre tentar minimizar a exposição aos gases
através dos procedimentos de trabalho. Adicionalmente,
a avaliação e a medição dos níveis de gás também irão
ditar se será necessário usar máscaras de segurança:

• Máscaras com filtro de gás (garanta que tem o filtro
indicado para o tipo de gás
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• Máscara de ar
É importante realizar uma verificação e uma manutenção
regulares. Consulte também o Capítulo 1 para infor
mações sobre os respiradores.
Fontes de calor
Sempre que soldar, cortar, queimar, rebarbar, lixar e polir
materiais aquecidos para alterar-lhes a forma, ocorre a li
bertação de subprodutos tóxicos na forma de partículas
de pó e gases. As substâncias podem afetar a saúde
humana, tanto a curto como a longo prazo, provocando,
às vezes, doenças crónicas graves. No caso de haver
componentes desconhecidos no material que irá ser
sujeito ao calor, avalie e recolha amostras do mesmo.

• Utilize métodos de trabalho alternativos, por exemplo
corte a frio, se possível

3
4

• Utilize um extrator onde houver, ou considere colocar
extratores no local

• Utilize máscaras com o filtro apropriado ou utilize

+

respiradores

• Substitua regularmente o filtro e garanta uma boa
manutenção das máscaras

• Quando queimar sobre superfícies pintadas, deve

utilizar uma máscara de ar ou uma máscara com filtro
motorizada
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Produtos químicos
Alguns produtos químicos são bastante nocivos. Os
empregadores têm, portanto, que elaborar um docu
mento substancial de fichas de segurança que deve
permanecer junto aos produtos, quando estes estão a
ser utilizados. Preste especial atenção aos pontos 1, 2, 3,
4 e 8 das fichas de segurança. Antes de utilizar qualqu
er substância designada tóxica, perigosa, altamente
inflamável ou nociva para o ambiente, deve ser realizada
uma avaliação do risco com base nas fichas de segurança.
Tem de haver uma avaliação para averiguar se poderão
ser usadas substâncias menos perigosas (avaliação
comparativa).

Os produtos químicos normalmente serão conservados na
sua embalagem original. Se for necessário transferir os produtos químicos para outro recipiente, o rótulo dos mesmos
deve ser exatamente igual ao da embalagem original.
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Os produtos químicos são potencialmente perigosos. As
características inerentes a estes produtos, em conjunto
com a quantidade e a dimensão da exposição, determi
narão o nível de perigo de um processo de trabalho.
Saneamento
Os trabalhadores em contacto com águas residuais
estão expostos a um certo perigo de infeção por
bactérias e vírus. O perigo depende do grau de contacto,
e o perigo de infeção é reduzido mediante a utilização
de material de proteção adequado, uma boa higiene
pessoal e medidas preventivas durante o dia de
trabalho. As medidas de prevenção, por si só, poderão
não ser suficientes para reduzir o perigo para um nível
aceitável. Nesse caso, deve ter-se em consideração se
os trabalhadores expostos às águas residuais devem ser
vacinados contra todas as infeções.

3
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Vibrações
As vibrações transmitidas ao sistema mão-braço ocor
rem sempre que utiliza ferramentas manuais que produ
zem vibração. A utilização destas ferramentas significa
perigo de lesão dos vasos sanguíneos, nervos, músculos
e articulações. Os sintomas podem ser paroxísticos, de
dos brancos e dormentes, dor e perda de força nas mãos.
Tem de conhecer o nível de vibração da ferramenta,
dado que este é crucial para determinar o tempo
máximo de utilização da mesma durante o dia de

+
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trabalho. As ferramentas têm todas de ter identificado o
tempo máximo de utilização. Quando utilizar várias
ferramentas vibratórias durante o dia, o valor da soma
das vibrações de cada uma das ferramentas irá
estabelecer o tempo máximo de utilização. Se não
houver informação disponível acerca dos níveis de
vibração é possível medi-lo, o serviço de saúde
ocupacional da AF dispõe de equipamento para o fazer.
Na AF os trabalhadores que estão mais expostos a
vibrações transmitidas a todo o organismo são os
operadores de máquinas. Os problemas de saúde
normalmente traduzem-se em dores nas costas, no
pescoço e nos ombros. Uma superfície regular, um bom
banco no lugar do condutor/cabine e especial atenção à
velocidade e ao estilo de condução são as barreiras mais
importantes para minimizar a transmissão de vibrações
a todo o organismo.

58

Ergonomia
As lesões músculo-esqueléticas são as mais comuns e as
que representam um custo mais significativo, para a
sociedade, para a AF e para os indivíduos.
Muitas pessoas sofrem de lesões músculo-esqueléticas
total ou parcialmente resultantes das tarefas relacio
nados com o trabalho. A dor pode ser repentina sob a
forma de, por exemplo, inflamação, ou desgaste devido
a esforços prolongados e intensos. Normalmente, as
lesões afetam a zona lombar, o pescoço, os ombros, as
ancas e os joelhos.

3
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De forma a evitar lesões tem de posicionar
corretamente o seu corpo.

6
59

Conhecimento e
consciencialização

Equipamento
e ferramentas

Ergonomia
Organização do trabalho
Focar-se na ergonomia é importante para a prevenção
de lesões músculo-esqueléticas. De modo muito sim
ples, pode descrever-se a ergonomia como a adaptação
a um ambiente de trabalho/técnica de ajustar o indiví
duo, e tanto o empregador como o trabalhador devem
saber em que consiste uma boa ergonomia. O movimen
to assim como o carregamento correto não é apenas
saudável, também é necessário. O objetivo é reduzir
tensões e sobrecargas desnecessárias. Com o tempo as
tarefas que resultam num trabalho pesado, repetitivo,
em posturas de trabalho unilaterais/stressantes, e com
elevada pressão são particularmente pouco saudáveis.
A boa ergonomia é alcançada quando todos os lados da
«pirâmide ergonómica» estão presentes:
Conhecimento e consciencialização: Que movimentos
o seu corpo aguenta melhor? Quais as boas posturas de
trabalho? Está a utilizar a melhor técnica para realizar o
trabalho? Tem bons hábitos?
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Equipamento e ferramentas: Está a utilizar a ferramenta
mais indicada para a tarefa em questão? Está a ser
garantida uma boa manutenção? Existem bons meios
suplementares disponíveis?
Organização do trabalho: As tarefas estão as ser exe
cutadas seguindo uma ordem favorável tendo presente
a variação? Está a ser implementada a rotatividade de
funções? Os materiais encontram-se no devido local?
Lembra-se de fazer pequenas pausas? Pede ajuda, por
exemplo para levantar uma carga pesada?
Não é difícil dar a resposta «correta» a estas perguntas.
O desafio está em contar com um sistema que garanta
o procedimento correto, mesmo num dia com muito
trabalho.

3
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Os riscos para a ergonomia incluem, entre outros:

• Trabalhar agachado ou ajoelhado
• Trabalhar colocando as mãos acima do nível dos ombros
• Trabalho monótono
• Levantamento e transporte de cargas pesadas
• Inclinar-se para a frente sem o apoio das mãos /braços
• Trabalho estático ou sempre em movimento
• Movimentos monótonos dos braços e das mãos
• Trabalho fisicamente extenuante
• Trabalhar com o pescoço inclinado para a frente ou
para trás

Para mais informações acerca de outros riscos para a
ergonomia, consulte o documento de saúde da AF
relativo ao projeto no qual está a trabalhar.

Ambiente de trabalho psicológico
Para muitos de nós o trabalho consiste na prestação de
um serviço em troca de um salário e regalias. Porém,
muitas vezes o trabalho significa muito mais. O local de
trabalho também pode ser uma arena onde alguém
utiliza as suas qualificações de tal forma que se sente
útil. É agradável sentir que se tem o domínio, se conta
com a experiência profissional e a maturidade pessoal.
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A vida profissional difere de quase todas as outras
arenas, pois o nível de autodeterminação é reduzido.
Há alguém que decide o que irá fazer e com quem irá
trabalhar. As Condições de Trabalho fornecem orien
tações claras relativamente à interação e à comunicação
no local de trabalho. Todos têm o direito a um local de
trabalho onde todos são respeitados. Ninguém deve
ser sujeito a assédio ou a outras condutas impróprias,
ninguém deve pôr em causa a integridade e a dignidade
dos demais, e os trabalhadores não devem ser expostos
a pressões psicológicas. O local de trabalho deve ser
uma arena onde as pessoas se sentem seguras e têm um
bom relacionamento com os colegas.
Tanto o empregador, como o próprio trabalhador ou os
colegas daqueles que se deparam com problemas no
trabalho têm a obrigação de reportar a situação e tentar
encontrar uma solução para os desafios. Os problemas
de colaboração, os conflitos, o assédio e o stress têm de
ser enfrentados. A comunicação e a gestão dos proble
mas no local de trabalho deve ser célere.
Os problemas no local de trabalho devem ser logo enca
minhados para o responsável direto. Também pode pro
curar aconselhamento e orientação junto dos serviços
de segurança, dos representantes dos trabalhadores ou
dos Recursos Humanos. O Serviço de Saúde Ocupacio
nal tem um papel neutro nas questões relacionadas com
o ambiente de trabalho e, neste casos, pode contactá-lo
para solicitar apoio.
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Ambiente
Quando estamos no trabalho devemos estar atentos ao
nosso meio circundante. O ambiente deve ser preservado,
minimizando impactos e evitando danos desnecessários.
Cada indivíduo tem a responsabilidade de ser parte
ativa na preservação ambiental.

Gestão de resíduos
Uma boa gestão dos resíduos centra-se na planificação
de modo a minimizar a produção de resíduos e a
implementar boas práticas de reciclagem.

4
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Os resíduos devem ser armazenados e colocados em
contentores devidamente identificados. O objetivo da
triagem é facilitar a reciclagem. A triagem é importante
por motivos ambientais, mas também é economicamente
vantajosa e contribui para um local de trabalho mais
organizado, seguro e eficiente.

6

Os resíduos perigosos devem ser colocados em
contentores próprios.
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Descargas e emissões
As emissões acidentais para o ar, água e solo devem ser
prevenidas.

• O reabastecimento de combustível deve ser feito nos
locais próprios determinados para o efeito ou a partir
de camiões cisterna ou de cisternas móveis com um
sistema de acoplamento aprovado

• Os tanques e os reservatórios devem estar localizados
de modo a prevenir a colisões ou outros danos que
originem um derrame acidental

• As reparações e as manutenções das máquinas devem
ser realizadas em locais o equipados com uma pro
teção impermeável e um separador de óleo

• As lavagens devem ocorrer no local
próprio aprovado para o efeito

• O escoamento/descargas para
os cursos de água têm de ser
restritos

As máquinas devem ter todas um
agente absorvente (Zugol etc.) em
caso de incidentes que envolvam óleo/
combustível. Os agentes absorventes
usados são considerados resíduos
perigosos.
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Consumo de energia e emissão de gases
de efeito estufa
O consumo de energia afeta negativamente o clima,
pois resulta na emissão de gases de efeito estufa. Por
isso, é importante priorizar soluções que limitem e
minimizem a utilização de energia, principalmente a
utilização de combustível, o consumo de eletricidade e a
quantidade de água. Exemplos de soluções:

• Reservatórios isolados
• Iluminação energeticamente eficiente
• Tecnologias de apoio à logística/condução
• Evitar a inatividade
• Atualizar/comprar maquinaria nova
• Pavilhões energeticamente eficientes
• Aquecimento energeticamente eficiente

4

dos locais de obra

Seleção do material e dos produtos
No nosso setor de atividade, existem inúmeros produtos
perigosos e nocivos para o ambiente. No caso desses
produtos avaliamos opções e, sempre que possível,
estes são substituídos por produtos menos nocivos, se
tal não significar um custo excessivo ou inconveniência
(avaliação comparativa).
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Ruído
As queixas relativas ao ruído resultantes das nossas
operações serão reduzidas mediante a utilização de
métodos e maquinaria modernos, e através da
planificação do trabalho de modo a que as atividades
que provocam mais ruído sejam realizadas, tanto quanto
possível, durante o dia.

Partículas de pó
Descrito no capítulo 3.

Artefactos e espécies na lista vermelha de
ameaça de extinção
Em caso de suspeita de descoberta de artefactos ou de
plantas, organismos ou animais na lista vermelha de
ameaça de extinção, o trabalho deve ser imediatamente
interrompido e o cliente/autoridade competente deve
ser notificada.
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Preparação e primeiros socorros
Em caso de acidente que envolva
ferimentos pessoais

• Proteger o ferido, reduzir as consequências. Prestar
também atenção à sua segurança pessoal

• Pedir ajuda: Ligar para o 112 para pedir uma ambulância
• Prestar os primeiros socorros
• Informar os responsáveis
• Isolar o local do acidente, manter as pessoas afastadas
• Encaminhar todos os não envolvidos no acidente para
o ponto de encontro

Em caso de incêndio ou explosão

• Ligar para o 112 para solicitar a presença dos bombeiros
• Iniciar o procedimento de extinção do incêndio,
se possível
- Em caso de incêndio nos quadros elétricos, NÃO
deve utilizar água nem pulverizar antes de cortar
completamente a corrente elétrica
- Em caso de perigo de explosão:
Evacuar imediatamente a área

+

• Avaliar a prevenção de riscos. Tentar circunscrever o
incêndio

• Evacuar a área, se necessário
• Informar os responsáveis

6
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Em caso de derrame de poluente

• Limitar a propagação do contaminante.

Tentar identificar a origem, pode estar oculta

• Aplicar Zugol ou outro semelhante e evitar usar água!
• Informar os responsáveis
• Cavar para retirar a terra contaminada e colocá-la num
•

contentor, para resíduos tóxicos

Informar os bombeiros através do 112 em caso de
um derrame significativo de poluente ou em caso de
situação complexa
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Primeiros socorros
Como priorizar?
Ao prestar os primeiros socorros deve ter em
consideração o 123:

1 Vias respiratórias
2 Respiração
3 Circulação
Utilize esta regra quando estiver na presença de um ou
mais feridos.
Primeiro deve certificar-se de que todos têm as vias
respiratórias desobstruídas (1), de seguida deve garantir
que todos estão a respirar (2), antes de tomar quaisquer
medidas em relação a uma falha no sistema circulatório
(3).

+
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© First aid illustrations, Laerdal Medical 2016
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Examinar o ferido

• Converse com ele
• Mantenha o contacto visual
• Toque-o
ELE NÃO
RESPONDE
PRECISO DE AJUDA!

ESTÁ
CONSCIENTE?
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1 - Vias respiratórias: As vias respiratórias
estão desobstruídas e abertas?

• Se a cabeça e o queixo se inclinarem para baixo na di

reção do peito, oStengt
peso pode
luftveiobstruir as vias respiratóri
as e a pessoa pode sufocar.

• O queixo deve estar para cima e a cabeça inclinada

para trás! Se suspeitar de ferimentos no pescoço incli
ne a cabeça para trás com muito cuidado.
Fri luftvei
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2 - Respiração: A pessoa está a respirar?

• Oiça, sinta e observe a respiração durante 10 segundos
-	 Se a pessoa não estiver a respirar:
Inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP)
- Se a pessoa estiver a respirar:
Procure sinais que evidenciem uma falha no
sistema circulatório
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3 - Circulação: A pessoa apresenta sintomas
que indicam falha do sistema circulatório?

• Palidez, frio e pele húmida
• Frio/tremores
• Comportamento estranho («fora de si»)
• Vê sangue ou sinais de hemorragia interna?
• Tem mais ferimentos?
• Está a pedir para beber?

Medidas contra falha do sistema circulatório

• Manter a pessoa quente
• Deitar a pessoa consciente no chão, erguendo-lhe as

pernas
-	 O ferido consciente com lesões no peito e que
apresente dificuldades respiratórias deve sentar-se
para que lhe seja mais fácil respirar

• Estancar as hemorragias
• Não dar líquidos
• Proporcionar apoio

+

psicológico
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Se estiver inconsciente e não estiver a respirar
- Inicie a reanimação
Lembre-se de ligar para o 112 Se ainda ninguém o tiver
feito!
Comece com 30 compressões torácicas:

• Colocar a pessoa de barriga para cima sob chão firme
• Pressionar no centro do peito e diretamente para

baixo com os braços esticados (5-6 cm para um adulto)

• Libertar e voltar a pressionar
• Fazer aproximadamente
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30 compressões
torácicas em 18
segundos
(o equivalente a
uma média de 100
compressões por
minuto)

Prosseguir com 2 respirações:

• Abrir as vias respiratórias,

erguendo o queixo para cima e
para a frente, e em simultâneo
inclinando cuidadosamente a
cabeça para trás. Procure objetos
estranhos na boca e retire-os, se
for o caso

• Apertar ambas as narinas e

colocar a sua boca sobre a boca
da pessoa ferida

• Soprar gentilmente até ver que o
peito de ergue

Utilizar aprox. 1 segundo
para cada respiração
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• LPermitir que o ar volte a sair
• Soprar novamente
• Continuar a alternar entre 30 compressões torácicas
e 2 respirações até chegar ajuda

Se estiver inconsciente, mas estiver a respirar

• Para manter as vias

respiratórias desobstruídas
coloque a pessoa de lado

• Mover a perna de cima para
cima e para a frente para
estabilizar a pessoa

• Inclinar a cabeça para trás e posicionar a face com
a boca para baixo, por regra com a mão a apoiar o
queixo
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• Retirar o sangue e o vómito da boca
• Verificar regularmente se a pessoa continua a respirar
• Manter a pessoa quente: No exterior colocar a pessoa

sobre uma manta. Cobrir também a pessoa com roupa
ou uma manta, se tiver alguma

Nota: Em caso de suspeita de ferimentos no pescoço ou
na coluna considere não colocar a pessoa de lado.
Hemorragia externa

• Exercer pressão diretamente sobre o local da

hemorragia utilizando uma compressa ou algo similar

• Manter o local da hemorragia o mais elevado possível
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Corpos estranhos nas vias respiratórias
Os corpos estranhos nas vias respiratórias podem
bloquear as vias respiratórias e a pessoa pode sufocar
O que pode fazer:
1. Tentar que a pessoa tussa
2. Dar cinco pancadas entre as
omoplatas

3. Aplicar cinco puxões abdominais rápidos
(manobra de Heimlich)
4. Continuar a alternar as cinco pancadas nas costas e os
cinco puxões abdominais até remover o corpo estranho
5. Se a pessoa ficar inconsciente: Iniciar a RCP
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Manobra de Heimlich

• Colocar-se atrás da
pessoa

• Colocar um

punho entre o umbigo
e o esterno

• Colocar a outra mão por cima do punho
• Mover as mãos rapidamente para dentro e para cima
- Libertar e repetir

• Avaliar a dificuldade do procedimento com base
no tamanho da pessoa

Queimaduras

• Refrescar rapidamente com água fria durante os
primeiros minutos

• Cobrir a pele afetada com gaze esterilizada ou um
pano limpo

• De seguida, refrescar com água morna (aprox a 20
graus) durante, pelo menos, 20 minutos

• Se houver tecido preso à pele não deve arrancá-lo
• Aplicar um produto para queimaduras (WaterGel ou

+

outro similar)

Ligar para o 112 para providenciar transporte e local de
tratamento.
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Eletrocussão
Ter em atenção a própria segurança para não ficar
exposto à corrente elétrica.
Responder aos sintomas de eletrocussão da mesma
forma que noutras situações de primeiros socorros
(queimaduras, inconsciência, paragem respiratória,
lesões por quedas, etc.).
Os indivíduos que tenham sido expostos às situações
abaixo descritas devem dirigir-se ao hospital para
seguimento:

• Corrente de alta tensão
• Raios
• Choque elétrico de baixa tensão com probabilidade
de circulação de corrente no organismo

• Inconsciência ou tonturas após a eletrocussão
• Queimaduras
• Sinais de lesões nervosas (por ex.: paralisia)
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Primeiros socorros psicológicos

• Passar tempo com a pessoa que está ferida
• Estar atento a pessoas ansiosas
• Explicar o sucedido e informar que a ajuda já está
a caminho

• Ser um bom ouvinte e respeitar os sentimentos
• Manter os curiosos afastados
Não desistir! Deve continuar a prestar os primeiros
socorros até os profissionais de saúde assumirem o
controlo da situação.
Testemunhos
Falar com outras pessoas acerca do sucedido

• Falar sobre as suas próprias reações, de modo retro
spetivo, irá ajudar bastante

• Descrever o incidente:

+

– O que viu?
– O que ouviu?
– Em que estava a pensar?
– O que fez?

6
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Sinais e gestos normalizados
para a condução de gruas

ERGUER A CARGA
Com o braço erguido, o
indicador a apontar para cima,
mover a mão desenhando
pequenos círculos.

BAIXAR A CARGA
Com o braço para baixo, o
indicador a apontar para baixo,
mover a mão desenhando
pequenos círculos.

ERGUER O BRAÇO DA GRUA
Braço reto estendido
paralelamente ao tronco, mão
fechada, polegar reto para cima.

BAIXAR O BRAÇO DA GRUA
Braço reto estendido paralela
mente ao tronco, mão fechada,
polegar reto para baixo.
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BRAÇO TELESCÓPICO
ESTENDIDO
Ambos os punhos à frente do
corpo com os polegares a apontar
para fora.

BRAÇO TELESCÓPICO
RECOLHIDO
Ambos os punhos à frente do
corpo com os polegares a
apontar para dentro.

VIRAR
Com o braço reto estendido
paralelamente ao tronco, apon
tar com as pontas dos dedos
o lado para o qual quer que o
braço vire.

SINAL NÃO RECONHECIDO
Mover uma mão para a frente e
para trás, a palma da mão virada
para a pessoa com a qual se está
a comunicar.

BRAÇO RETO ESTENDIDO
paralelamente ao tronco, palma
para baixo, mover rapidamente
o braço para a direita e para a
esquerda.

PAUSA RÁPIDA
Braços retos estendidos paralela
mente ao tronco, palmas para
baixo, a mão move-se rapida
mente para a direita e para a
esquerda.
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Símbolos de perigo

Altamente
tóxico

Risco de
doença crónica

Perigo para
a saúde

Inflamável

Gás sob pressão

Corrosivo

Explosivo

Oxidativo

Nocivo para
o ambiente
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1
Submeter aqui os formulários de notificação!

2
3
4
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Bombeiros

Polícia

Ambulância

Número de emergência da AF

22 89 12 00

AF Gruppen ASA
Telefone +47 22 89 11 00
+47 22 89 11 01
Fax

afgruppen.no

kingdesign.no / 0419 / 1000

110 112 113

