CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO
CENTRO DE SANGUE E DE TRANSPLANTAÇÃO DE LISBOA
ÁREA FUNCIONAL DA TRANSPLANTAÇÃO
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ZONA LIMPA NO PISO 1
PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE EM PROJETO

IMP.42.24.4

Serviços Centrais
Avenida Miguel Bombarda, Nº 6 1000-208 Lisboa
T +351 21 006 30 46
F +351 21 006 30 70

www.ipst.pt

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II

1. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NA FASE DE PROJETO

1.1. Princípios Gerais de Prevenção
De acordo com a legislação, “a fim de garantir a segurança e a protecção da saúde de
todos os intervenientes no estaleiro, bem como na utilização da obra e noutras
intervenções posteriores, o autor do projecto ou a equipa de projecto deve ter em
conta os princípios gerais de prevenção de riscos profissionais consagrados no
regime aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho”.

PRINCÍPIOS GERAIS DE PREVENÇÃO
1. Evitar o risco.
2. Avaliar os riscos que não possam ser evitados.
3. Combater os riscos na origem.
4. Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à
concepção dos postos de trabalho e dos métodos de trabalho e
produção, tendo em vista, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono
e o trabalho cadenciado e reduzir os efeitos destes sobre a saúde.
5. Ter em conta o estádio de evolução da técnica.
6. Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos
perigoso.
7. Planificar a prevenção com um sistema coerente que integre a técnica, a
organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e
a influência dos factores ambientais no trabalho.
8. Dar prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às
medidas de protecção individual.
9. Dar instruções adequadas aos trabalhadores.

Identificação do coordenador de segurança em projecto
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Nome: Carlos José Matias Leitão
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CAP de Técnico Superior de Higiene e Segurança



Morada: Rua Mateus Vicente nº11 1ºEsq.



Telefone: 936 272 614



E-mail: carlos.leitao@ipst.min-saude.pt

2. MEMÓRIA DESCRITIVA
2.1. Introdução
O presente Plano de Segurança e Saúde refere-se ao Projeto de construção de uma
zona limpa no piso 1 do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa – área
funcional da Transplantação (CSTL-T), localizado no Hospital de Pulido Valente,
Alameda das Linhas de Torres nº117, 1769-001 LISBOA.
Este estudo estabelece um conjunto de regras de prevenção de riscos e de doenças
profissionais a adoptar, tendo em conta o cumprimento da legislação em vigor, com
destaque para o Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.
Assim, este Plano de Segurança e Saúde em fase projecto definirá aspectos
essenciais que deverão ser respeitados pela Entidade Executante na elaboração do
PSS para a execução da obra.
A Entidade Executante assegurará que o Plano de Segurança e Saúde seja do
conhecimento de todos os intervenientes na execução da empreitada supra
citada, de acordo com o estabelecido no n.º 3, do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º
273/2003, de 29 de Outubro.
Este plano é referente à fase de projecto, tornando-se indispensável que o
adjudicatário o desenvolva e adapte aos meios e métodos de execução de que dispõe
efectivamente para a execução da obra, submetendo-o à aprovação do Dono de
Obra, mediante validação técnica do Coordenador de Segurança e Saúde da fase de
execução de obra, de acordo com o estabelecido no n.º1, do artigo 12º, do DecretoLei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, no entanto, é de referir que “(…) quando as
especificações do Plano de Segurança e Saúde se revelarem desadequadas aos
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executante e/ou os empregadores devem propor as alterações necessárias (…)”, de
acordo com o estabelecido no artigo 20º, do Decreto-Lei acima referenciado.
Pretende-se responder ao exigido na legislação em vigor com o objectivo de:


Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores
condições de segurança e saúde adequadas;



Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de
trabalho;



Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos
resultantes de acidentes;



Realizar todos os trabalhos com qualidade especificada, num espaço
adequadamente organizado e ambientalmente correcto.

É objectivo global do Plano de Segurança e Saúde responder ao exigido na legislação
em vigor, de modo à empreitada ser devidamente planeada no campo da execução,
mas também da segurança, higiene e saúde de todos os intervenientes.
O Plano de Segurança e Saúde em projecto foi elaborado em conformidade com o
Decreto-Lei n.º273/2003, de 29 de Outubro, diploma este, que procede à revisão da
regulamentação das condições de segurança e saúde no trabalho em estaleiros
temporários e móveis, constante do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho, que
transpõe para a ordem jurídica do Estado Português a Directiva n.º 92/57/CEE, do
Conselho, de 24 de Junho.
O diploma legal acima citado impõe que a Entidade Executante só poderá iniciar a
implantação do estaleiro depois da aprovação pelo dono de obra do Plano de
Segurança e Saúde para a execução de obra, de acordo com n.º1, do artigo 13º, do
Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro.

2.2. Finalidade do Plano de Segurança e Saúde
O alcance dos objectivos referidos deve basear-se num conjunto de princípios de
actuação que deverão ser assumidos pela Entidade Executante e/ou Entidade
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Reconhecer a segurança no trabalho como parte influente do desempenho;



Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e saúde
no trabalho;



Planear para todas as actividade com riscos associados, as medidas de
prevenção e protecção necessárias;



Dar prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às de protecção
individual;



Registar o planeamento das acções e a sua realização de forma a evidenciar a
sua preparação e execução;



Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser
envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas;



Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos
colegas que possam ser afectados pelas suas acções;



Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situações
de perigo que detectem, mesmo que estas não interfiram directamente com a
sua segurança;



Promover as acções necessárias para que seja compreendido por todos os
trabalhadores as acções a implementar para assegurar a segurança do
trabalho;



Mobilizar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação
das acções planeadas para garantir a segurança no trabalho.

2.3. Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde
2.3.1. Plano de Segurança e Saúde Para a Execução de Obra
O Plano de Segurança e Saúde para a fase de projecto apresentado, deverá ser
objecto de desenvolvimento e especificação pela Entidade Executante da obra, de
modo a complementar as medidas previstas.
Para o efeito, a Entidade Executante deverá apresentar o Plano de Segurança e
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Lei 273/2003, de 29 de Outubro, e designadamente com a estrutura indicada em
Anexo II e ter junto os elementos referidos no Anexo III, do Decreto-Lei acima
referenciado.
A apresentação pela Entidade Executante ao Dono de Obra, do Plano de Segurança e
Saúde para a execução de obra, tem carácter obrigatório e o seu incumprimento
implica, no cumprimento da lei, a não autorização por parte do Dono de Obra da
abertura do estaleiro.
Apresentado o referido Plano de Segurança e Saúde para a execução de obra, o
mesmo será objecto de aprovação mediante validação técnica do Coordenador de
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Segurança em Obra.
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PSS
PROJECTO

Análise pela
Entidade Executante
do PSS Projecto

A Entidade Executante
pode propor alterações
ao PSS Projecto

DESENVOLVIMENTO

APOVAÇÃO PELO DONO DE OBRA
(por ecrito à Entidade Executante)

VALIDAÇÃO
pelo
Coordenador de
Segurança de
Obra (CSO)

Processos Constutivos
Formação e Informação dos Trabalhadores
Gestão e Organização do Estaleiro
Equipamentos e Materias a adoptar
Intervenção de Subempreiteiros e
Tabalhadores Independentes
Programação dos Trabalhos
Sistema de Emergência

COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DESENVOLVIMENTO
do PSS Obra
(Doc - apreciação CSO)

DL 273
ANEXO II
(1 a 13)

IMP.42.24.4

ÍNICO DA
IMPLANTAÇÃO
DO ESTALEIRO
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2.3.2. Aplicação do Plano de Segurança e Saúde
A Entidade Executante deve assegurar que o Plano de Segurança e Saúde e as suas
alterações estejam acessíveis a todos os intervenientes no estaleiro, bem como
promover a divulgação do mesmo e obrigar os subempreiteiros e trabalhadores
independentes ao cumprimento das medidas nele previstas, obrigatoriedade essa,
que deve ter expressão contratual.
Para tal, a Entidade Executante deve fazer a entrega aos subempreiteiros e
trabalhadores independentes dos elementos constantes do Plano de Segurança
e Saúde que estabeleçam as medidas de prevenção de riscos profissionais
correspondentes a cada operação incluída nos trabalhos a desenvolver por cada
subempreiteiro/trabalhador independente.
A entrega daqueles documentos deve ser acompanhada de uma declaração de
compromisso de execução das referidas medidas de prevenção por parte de cada
subempreiteiro.

2.3.3. Coordenação de Segurança e Saúde
Todas as entidades intervenientes no estaleiro devem, colaborar na melhoria do Plano
de Segurança e Saúde, fazendo propostas de alteração ou de desenvolvimento e
especificação.
Entretanto, é ao Coordenador de Segurança em Obra que cabe verificar o
cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, bem como de outras obrigações dos
vários intervenientes em obra em matéria de segurança no trabalho de construção.
A Entidade Executante deve colaborar com o Coordenador de Segurança em Obra e
cumprir

e

fazer

respeitar,

por

parte

dos

subempreiteiros e

trabalhadores

independentes, as directivas daquele.
Neste sentido, a Entidade Executante deve transmitir aos subempreiteiros e aos
trabalhadores independentes a nomeação do Coordenador de Segurança em Obra,
divulgando as correspondentes declarações de nomeação pelo Dono de Obra e de
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2.4. Comunicação Prévia
Os elementos da comunicação prévia presentes neste documento correspondem ao
exigido no artigo 15º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.
Segundo o referido Decreto-Lei, sempre que uma das duas condições seguintes se
verifique:
Prazo de execução previsto seja superior a 30 dias e, em qualquer momento, a
utilização simultânea de mais de 20 trabalhadores;
Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos
dias de trabalho prestado por cada um dos trabalhadores.
É obrigatório:
A elaboração pelo Dono da Obra de uma Comunicação Prévia de acordo com o
estabelecido no n.º 2, do artigo 15º do referido Decreto-Lei, e o respectivo envio
para a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), antes da abertura do
Estaleiro;
Afixação no estaleiro, em local bem visível, dos elementos da Comunicação
Prévia.
Para a elaboração da comunicação prévia de abertura do estaleiro indicam-se os
seguintes elementos já disponíveis:


Endereço do estaleiro: Hospital de Pulido Valente, Alameda das Linhas de
Torres nº117, 1769-001 LISBOA



Natureza da obra: Alteração



Utilização prevista: Serviços Públicos de Saúde



Dono da Obra: Instituto Português do Sangue e Transplantação; NIPC 502 423
943; Av. Miguel Bombarda nº6, 1200-208LISBOA

IMP.42.24.4



Autor do projeto: Engº. Carlos Leitão
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Para além destes elementos, o Dono de Obra indicará a equipa de Fiscalização da
Obra e o Coordenador de Segurança em Obra, com os respectivos domicílios e
contactos, bem como, a data prevista para início e termo dos trabalhos no estaleiro.
A Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora enviará ao Dono da Obra, antes
do início dos trabalhos e montagem do estaleiro, os elementos da Comunicação
Prévia que são da sua competência, nomes e domicílios, de modo a que este efectue
essa mesma Comunicação antes do início dos trabalhos, nomeadamente, o Director
Técnico da Empreitada e o Representante da Entidade Executante, bem como, as
declarações de aceitação de ambos.
Competirá à Entidade Executante indicar a estimativa do número máximo de
trabalhadores presentes em simultâneo no estaleiro, a estimativa do número de
empresas ou trabalhadores independentes a operar no estaleiro e a identificação de
subempreiteiros seleccionados.
O Dono da Obra na posse de todas as informações sobre a Comunicação Prévia
fornecidas pela Entidade Executante, e após ter aprovado o Plano de Segurança e
Saúde, enviará à Inspecção do Trabalho e dará conhecimento à Entidade Executante
e/ou Entidade Empregadora, conjuntamente com as nomeações e declarações de
aceitação da Fiscalização da Obra e do Coordenador de Segurança da Obra.
Sempre que houver qualquer actualização dos elementos por parte da Entidade
Executante e/ou Entidade Empregadora, este entregará por escrito ao Dono da Obra
uma nova cópia dos Elementos da Comunicação Prévia, com as alterações
claramente identificadas.
O Dono da Obra na posse das informações modificadas pela Entidade Executante
e/ou Entidade Empregadora, elaborará um aditamento à Comunicação Prévia que
enviará à Inspecção do Trabalho e dará conhecimento à Entidade Executante e/ou
Entidade Empregadora.
A Comunicação Prévia e todas as alterações deverão ser juntas em Anexo a ao Plano
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A Entidade Executante deverá ter afixado na vitrina de informações do estaleiro uma
cópia, sempre actualizada da Comunicação Prévia.

2.5. Legislação Aplicável
Na presente empreitada, o Empreiteiro observará toda a regulamentação de
segurança e saúde que se encontre em vigor, nomeadamente a seguinte:
ENQUADRAMENTO/ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE S.H.S.T.
Decreto n.º 106/80 de 15 de Outubro
Aprova para ratificação a convenção nº 148, relativa a protecção dos trabalhadores
contra riscos profissionais devidas à poluição do ar, ao ruído e às vibrações nos locais
de trabalho.
Decreto-Lei n°109/2000, de 30 de Junho
Altera e actualiza a redacção do Decreto-Lei nº 26/94, de 1 de Fevereiro.
Decreto-Lei nº26/94 de 1 de Fevereiro
Estabelece o regime de organização e funcionamento das actividades de
segurança, higiene e saúde no trabalho
Lei n.º 7/95, de 29 de Março (ver Decreto-Lei nº 109/2000 de 30 de Junho)
Altera por ratificação o Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro.
Portaria nº 53/96 de 20 de Fevereiro
Altera a portaria nº 1179/95, de 26 de Setembro (aprova o modelo da ficha da
notificação da modalidade adoptada pelas empresas para a organização dos serviços
de segurança, higiene e saúde no trabalho).
Portaria nº 1179/95 de 26 de Setembro
Aprova o modelo da ficha de notificação da modalidade adoptada pela empresa
para a organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho
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Altera o Decreto-Lei nº 441/91, de 14 de Novembro, que transpões para o direito
interno a Directiva do Conselho 89/391/CEE, de 12 de Junho relativa à aplicação de
medidas destinadas a promover a melhoria da segurança, higiene e saúde no
trabalho.
Decreto-Lei nº441/91 de 14 de Novembro
Estabelece o regime jurídico do enquadramento da segurança, higiene e saúde no
trabalho
Portaria nº 299/2007, de 16 de Março
Revoga a Portaria nº 1031/2002 que aprova o modelo da Ficha de Aptidão a
preencher pelo médico do trabalho face aos resultados dos exames de admissão,
periódicos e ocasionais, efectuados aos trabalhadores.
Portaria nº 55/2010, de 21 de Janeiro
Revoga a Portaria nº 288/2009, de 16 de Março que aprova o modelo de relatório
anual da actividade dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Lei nº 102/2009, de 10 de Setembro
Estabelece o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e da saúde no
trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho

CONTRA-ORDENAÇÕES EM MATÉRIAS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO
TRABALHO
Lei nº 113/99, de 3 de Agosto
Desenvolve e concretiza o regime geral das contra-ordenações laborais, através da
tipificação e classificação das contra-ordenações correspondentes à violação da
legislação específica de segurança, higiene e saúde no trabalho em certos sectores
de actividades ou a determinados riscos profissionais. Altera toda a legislação
existente respeitante a coimas,
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Estabelece o regime geral das contra-ordenações laborais, com a alteração dos
artigos 7º e 9º pelo Decreto-lei nº 323/2001 de 17 de Dezembro.
Lei nº 118/99, de 11 de Agosto
Desenvolve e concretiza o regime geral das contra-ordenações laborais, através da
tipificação e classificação das contra-ordenações correspondentes à violação dos
diplomas reguladores do regime geral dos contratos de trabalho.

ESTALEIROS TEMPORÁRIOS OU MÓVEIS
Decreto nº 41 821, de 11 de Agosto de 1958
Estabelece o Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil,
Decreto nº 46 427, de 10 de Julho de 1965
Estabelece o Regulamento das Instalações Provisórias Destinada ao Pessoal
Empregado nas Obras.
Decreto-Lei nº 113/93, de 10 de Abril
Transpõe para o direito interno a Directiva do Conselho N° 106/CEE/1989, de 21 de
Dezembro de 1988, relativa aos produtos de construção, tendo em vista a
aproximação das disposições legislativas dos Estados membros.
Decreto-lei nº 139/95, de 14 de Junho
Altera diversas legislações no âmbito dos requisitos de segurança e identifica a que
deve

obedecer

o

fabrico

e

comercialização

de

determinados

produtos

e

equipamentos.
Portaria nº 101/96, de Abril
Regulamenta o Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho, estabelecendo as prescrições
mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho dos estaleiros temporários ou
móveis.
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Altera vários Decretos-Lei, entre eles o Decreto-Lei n. 374/98, de 24 de Novembro.
Estabelece, respectivamente, as prescrições mínimas de segurança a que devem
obedecer o fabrico e comercialização de máquinas, de equipamentos e protecção
individual de instrumentos de pesagem de funcionamento não automático, de
aparelhos a gás, de material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites
de tensão e materiais de construção.
Portaria nº 1109/2001, de 9 do Setembro
Define os requisitos que devem obedecer o ‘Livro de Obra’.
Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro
Revoga o Decreto-Lei nº 155/95, de 1 de Julho e pormenoriza a transposição para a
ordem jurídica interna da Directiva do Conselho n.º 92/57/CEE, de 24 de Junho
relativa às prescrições mínimas de Segurança e de Saúde a aplicar nos locais e
postos de trabalho dos Estaleiros Temporários ou Móveis.

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Decreto-Lei nº 128/93, de 22 de Abril
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva do Conselho nº 89/686/CEE, de 21
de Dezembro, relativa às exigências técnicas de segurança a observar pelos
equipamentos de protecção individual.
Alterado pelo Decreto-Lei nº 139/95, de 14 de Junho e pelo Decreto-Lei nº 374/98, de
24 de Novembro (art.º. 1º do Decreto-Lei n.º 374/98 revogado pelo Decreto-Lei n.º
320/2001, de 12 de Dezembro).
Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 Outubro
Transpõe para a ordem Jurídica interna a Directiva do Conselho nº 89/656/CEE, do
Conselho, de 30 de Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de
saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de protecção individual.
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Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na
utilização de equipamentos da protecção individual de acordo com o art.º 7º do DL nº
348/93, de 1 de Outubro (descrição técnica do EPI, actividades e sectores de
actividade).
Portaria 1131/93, de 4 Novembro
Estabelece a regulamentação técnica (as exigências essenciais relativas à saúde e
segurança) aplicável aos equipamentos de protecção individual, de acordo com o art.º
2° do Decreto-Lei n°128/93, de 22 de Abril. Alterada pela Portaria nº 109/96, de 10 de
Abril e pela Portaria nº 695/97, de 19 de Agosto.
Portaria nº 695/97, de 19 de Agosto
Altera os anexos I e V da Portaria nº.1131/93, de 4 de Novembro.
Portaria nº 109/96, de 10 de Abril
Altera a Portaria nº 1131/93, de 4 de Novembro, relativa às exigências essenciais de
saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção individual.

EQUIPAMENTOS DE TRABALHO / PROTECÇÃO DE MÁQUINAS
Decreto-Lei 349/93, de 1 de Outubro
Estabelece o enquadramento relativo às prescrições mínimas de segurança e de
saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor.
Decreto-Lei 331/93, de 25 de Setembro
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 89/655/CEE, do Conselho, de 30
Novembro de 1989, relativa às prescrições de segurança e saúde dos trabalhadores
na utilização de equipamentos de trabalho.
Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de Agosto
Fixa as condições de utilização e comercialização de máquinas usadas, visando a
protecção da saúde e segurança dos utilizadores e de terceiros.
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Revoga o Decreto-Lei nº 82/99, de 16 de Março, e transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva nº 89/655/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, alterada pela
Directiva nº 95/63/CE, do Conselho, de 5 de Dezembro, e pela Directiva nº
2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativa às
prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores
de equipamentos de trabalho.
Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho
Revoga o Decreto-Lei n.º 320/2001, que estabelece as regras relativas à colocação no
mercado e entrada em serviço das máquinas e dos componentes de segurança,
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 37/CE/1998, do Parlamento
Europeu, e do Conselho, de 22 de Junho.

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS
Decreto-Lei nº 330/93, de 25 de Setembro
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 90/269/CEE, do Conselho, de 29
de Maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes à
movimentação manual de cargas.

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
Decreto-Lei nº 141/95, de 14 de Junho
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 92/58/CEE, do Conselho, de 24 de
Junho, relativa às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde
no trabalho.
Portaria nº 1456 – A/95, de 11 de Dezembro
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização de sinalização de
segurança e saúde no trabalho,
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Regulamenta de sinalização do trânsito, no qual se inclui ainda toda a regulamentação
dispersa, designadamente a sinalização de obra e obstáculos ocasionais na via
pública. Alterado pelo Decreto Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto.
Decreto Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto
Altera o regulamento de sinalização o trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar
nº 22-A/1998, de 1 de Outubro.

RISCOS ELÉCTRICOS
Decreto nº 42895, de 31 de Março do 1960
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento. Alterado pelo Decreto Regulamentar nº 14/77, de 18 de Fevereiro,
Decreto Regulamentar nº 56/85, de 6 de Fevereiro, e Portaria nº 37/70, de 17 de
Janeiro.
Portaria nº 37/70, de 17 de Janeiro
Estabelece as instruções pare os primeiros socorros em acidentes pessoais
produzidos por correntes eléctricas. Alterada pela Declaração DR nº 42/70, de 19 de
Fevereiro.
Decreto Regulamentar nº 90/84, de 26 de Dezembro
Estabelece o Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia
Eléctrica em Baixa Tensão.
Decreto-Lei nº 77/90, de 12 do Março
Isenta de licenciamento municipal as instalações eléctricas que resultem de acto
administrativo que determine o embargo e demolição de obras que violem a legislação
urbanística
Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de Dezembro de 2005
O estabelecimento e a exploração das instalações eléctricas de utilização de energia
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obedecem a regras técnicas específicas. Estabeleceu que as Regras Técnicas das
Instalações Eléctricas de Baixa Tensão são aprovadas por portaria do ministro que
tutela a área da economia, sob proposta do Director-Geral de Geologia e Energia
Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de Setembro
Estabelece as Regras Técnicas definem um conjunto de normas de instalação e de
segurança a observar nas instalações eléctricas de utilização em baixa tensão.

RUÍDO
Decreto-Lei nº 72/92, de 28 de Abril
Transpõe para direito interno a Directiva 86/188/CEE, do Conselho, de 12 de Maio,
relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao ruído durante
o trabalho.
Decreto Regulamentar nº 9/92, de 28 de Abril
Regulamenta o Decreto-Lei nº 72/92, de 28 de Abril, relativo à protecção dos
trabalhadores contra os riscos de exposição ao ruído durante o trabalho.
Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Setembro
Revoga o Decreto-Lei 251/87, de 24 de Junho, aprovando o Regulamento Geral do
Ruído.
Decreto-Lei n°146/2006, de 31 de Julho
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2002/49/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído
ambiente
Decreto-Lei nº 259/2002, de 23 de Novembro
Altera parcialmente o Decreto-lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, que aprova o
Regulamento Geral do Ruído.
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Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2003/10/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos
aos agentes físicos (ruído).
Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro
Aprova o Regulamento Gerei do Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro.

VIBRAÇÕES
Decreto-Lei nº 46/2006, de 24 de Fevereiro
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/44/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa às prescrições mínimas de
protecção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos
devidos a agentes físicos (vibrações)

AGENTES E SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
Decreto-Lei nº 479/85, de 13 de Novembro
Estabelece as substâncias, agentes e os processos industriais que comportam risco
cancerígeno, efectivo ou potencial para os trabalhadores profissionalmente expostos.
Rectificado pela Declaração de Rectificação 0/86, de 31 de Janeiro.
Directiva 88/642/CEE, do Conselho, de 16 de Dezembro
Altera a Directiva 80/1107/CEE relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos
da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho.
Decreto-Lei nº 82/95, de 22 de Abril
Transpõe para o direito interno várias Directivas Comunitárias respeitantes à
Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas.
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Regulamento para a Notificação de Substâncias Químicas e para a Classificação,
Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas.
Decreto-Lei nº 330-A/98, de 2 de Novembro
Transpõe para a ordem jurídica Interna várias Directivas Comunitárias relativas à
Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas, Introduz
alterações á Portaria nº 732-A/96, de 11 de Dezembro.
Decreto-Lei nº 209/99, de 11 de Junho
Introduz alterações ao Anexo 1 dó Regulamento para a Notificação de Substâncias
Químicas e para a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas
Decreto-Lei 195-A/2000, de 22 de Agosto
Transpõe para o direito interno várias Directivas Comunitárias que alteram o Anexo 1
do Regulamento para a Notificação de Substâncias Químicas e para a Classificação,
Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas.
Decreto-Lei nº 301/2000, de 18 de Novembro
Transpõe para direito interno a Directiva 394/CEE/1990, do Conselho de 28 de Junho,
alterada pela Directiva nº 42/CE/1997, do Conselho, de 27 de Junho, e a Directiva
38/CE/1999, do Conselho, de 29 de Abril, relativa à protecção dos trabalhadores
contra os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante
o trabalho.
Decreto-Lei nº 164/2001, de 23 de Maio
Transpõe para a ordem jurídica Interna a Directiva nº 82/CE/1996 do Conselho, de 9
de Dezembro, relativa à prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias
perigosas.
Decreto-Lei nº 222/2001, de 8 de Agosto
Altera o Regulamento para a Notificação de Substâncias Químicas e para a
Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas,
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Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 98/24/CE, do Conselho, de 7 de
Abril, relativa à promoção da Segurança e Saúde dos trabalhadores contra os riscos
ligados à exposição a agentes químicos no local de trabalho, e as Directivas
n.os91/322/CE, da Comissão, de 29 Maio e 200/39/CE, da Comissão, de 8 de Junho,
sobre os valores limite de exposição profissional a algumas substâncias químicas.
Regulamento (CE) 1907/2006, de 30 de Dezembro
Relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas
(REACH) que cria a Agência Europeia das Substâncias Químicas que altera a
Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CE) 1488/94 da Comissão, bem como
a Directiva 79/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE e 93/67/CEE.
Decreto-Lei 236/2003, de 30 de Setembro
Transpõe para a ordem jurídica nacional a directiva 1999/92/CE, do parlamento
europeu e do conselho, de 16 de Dezembro, relativamente às prescrições mínimas
destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos
trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas
explosivas.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios,
abreviadamente designado por SCIE..
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE)
NP 4386, de 2004
Equipamento de segurança e de combate a incêndio. Símbolos gráficos para as
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SISTEMA ENERGÉTICO EM EDIFÍCIOS
Decreto-lei n.º 118/2013 - SCE, REH, e RECS
Portaria n.º 349-B-2013 – Requisitos
Portaria n.º 349-D-2013 – RECS
Portaria n.º 349-A-2013 – RECS Ventilação QAI

ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
Decreto-Lei nº 341/93, de 30 de Setembro
Aprova a tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho e doenças
profissionais.
Lei nº 98/2009, de 4 de Setembro
Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças
profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do artigo
284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro.
Decreto-Lei nº 142/99, de 30 de Abril
Cria de acordo com o estabelecido na Lei nº 100/97, de 13 de Setembro, o Fundo de
Acidentes de Trabalho (FAT).

INFORMAÇÃO ESTATISTICA SOBRE ACIDENTES
Decreto-Lei nº 362/93, de 15 de Outubro
Regula a informação estatística sobre Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais.
Portaria nº 137/94, de 8 de Março
Aprova o modelo de participação de acidente de trabalho e o mapa de encerramento
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CODIGO DO TRABALHO
Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro
Aprova o novo código de trabalho

NORMAS
NP 4397:2001
Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho — especificações.
NP 4410:2002
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho linhas de orientação para a
implementação da Norma NP 4397.
NP 1796:1988
Higiene e Segurança no Trabalho – valores limites de exposição para substâncias
nocivas existentes nos locais de trabalho.
NP EN 397:1997
Capacetes de protecção para a indústria.
EN 149:2001
Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles –
Requirements, testing, marking
EN 149/AC: 2001
Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles –
Requirements, testing, marking
NP 4386:2001
Equipamento de Segurança e de combates a incêndio; símbolos gráficos para as
plantas de emergência contra incêndio; especificações.
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Protectores auditivos — Recomendaç8es relativas à selecção, à utilização. aos
cuidados na utilização, na manutenção, documento guia.
NP EN 352-1:1996
Protectores auditivos — Requisitos de segurança — Requisitos de segurança e
ensaios Parte 1:
Protectores auriculares
NP EN 352-2:1996
Protectores auditivos — Requisito de segurança e ensaios Parte 1: Tampões auditivos
NP EN 420:1996
Requisitos gerais para luvas.
NP EN 471:1996
Vestuário de sinalização e grande visibilidade.
N 344:1992
Requirements and test methods for safety protective and occupational footwear for
professional use.
EN 344-2:1996
Safety, protective and occupational footwear for professional use Part 2: Additional
requirements and test methods.
EN 345:1992
Specifications for protective footwear for professional use
EN 345-2:1996
Safety footwear for professional use — Part 2: Additional specification
EN 346:1992
Specification for protective footwear for professional use.
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Protective footwear for professional use Part 2: Additional specifications.
EN 347-1:1992
Occupational footwear for professional use Part 1: Specification.
EN 347-2:1996
Occupational footwear for professional use Part 2: Additional Specifications

A Entidade Executante deverá possuir no estaleiro uma pasta identificada, especial e
exclusivamente, para a compilação da regulamentação aplicável, de modo a ser
consultada sempre que necessário.

2.6. Organograma Funcional do Empreendimento e Definição de Funções
A Entidade Executante deverá estabelecer objectivamente o Organograma Funcional
identificando os meios humanos afectos à empreitada. Cabe à Entidade Executante
identificar e integrar no organograma os meios humanos afectos à gestão e controlo
da segurança no trabalho, devendo no conjunto serem identificadas todas as pessoas
necessárias para preparar e organizar os documentos para adaptar/complementar o
Plano de Segurança e Saúde e acompanhar e garantir a sua implementação.
É competência do Director de Obra definir, por escrito, as responsabilidades e funções
de cada pessoa, nomeadamente no que respeita à segurança no trabalho.
Os projectos, planos e procedimentos relativos à segurança no trabalho devem ser
preparados e verificados por técnicos com formação adequada, de acordo com as
respectivas especialidades.
Quando aos registos de verificação do preconizado nos projectos, planos e
procedimentos devem ser efectuados pelos encarregados responsáveis por cada
frente de trabalho.
No artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, introduz-se a figura de
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1 - Coordenador de Segurança em Projecto;
2 - Coordenador de Segurança em Obra.
De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 273/2003, de
29 de Outubro, no caso de o projecto ser elaborado por mais que uma pessoa,
singular ou colectiva, ou que os trabalhos envolvam riscos especiais previstos no
artigo 7º do mesmo Decreto-Lei, ou que esteja prevista a intervenção na execução da
obra de duas ou mais empresas, o Dono de Obra deverá nomear o Coordenador do
Projecto de Segurança.
O Coordenador em matéria de segurança e saúde durante a execução da obra deverá
ser nomeado pelo Dono de Obra sempre que se preveja a intervenção de mais de
uma empresa, incluindo a Entidade Executante e subempreiteiros, de acordo com o
estabelecido no n.º 2, do Artigo 9º, do Decreto-Lei supra referenciado.
A Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora deverá submeter à aprovação do
Dono de Obra o Organograma Funcional do Empreendimento e juntar os currículos
do(s) responsável(eis) pela segurança e saúde e técnicos mais importantes a afectar
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Dono da Obra

Coordenador de
Segurança em Projecto

Equipa de Projecto

Consultores

Coordenado de
Segurança em Obra

Entidade Executante

Fiscalização

O Organograma Funcional do Empreendimento deverá ser completado com os
elementos a apresentar pelo empreiteiro, devendo ser anexo ao Plano de Segurança
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É obrigação da Entidade Executante manter, em todos os períodos e frentes de
trabalho, pelo menos uma pessoa com formação de socorrista, sendo, de preferência,
um dos seus trabalhadores.

2.7. Horário de Trabalho
No desenvolvimento do plano de segurança e saúde para a execução da obra, a
entidade executante deverá incluir cópia do mapa de Horário de Trabalho, com
comprovativo de entrega na ACT ou autenticado por este organismo.
O Horário de Trabalho a vigorar na empreitada será submetido à aprovação da
Fiscalização da obra e afixado no estaleiro em local bem visível.
A execução de trabalhos fora do horário previsto deve ser submetida à autorização do
Fiscal da obra.
Deve-se atender à localização da obra num meio urbano, nomeadamente nas
proximidades de uma zona residencial.
As várias empresas intervenientes na execução da obra deverão afixar os diferentes
mapas de horário de trabalho.
De acordo com a legislação vigente, o mapa de horário de trabalho deve constar:
a) Firma ou denominação do empregador;
b) Actividade exercida;
c) Sede e local de trabalho;
d) Começo e termo do período de funcionamento da empresa;
e) Dia de encerramento ou suspensão de laboração, salvo tratando-se de
empregador isento dessa obrigatoriedade;
f) Horas de início e termo dos períodos normais de trabalho, com indicação dos
intervalos de descanso;
g) Dia de descanso semanal e dia ou meio-dia de descanso semanal
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h) Instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, se o houver;
i) Regime resultante do acordo individual que institui a adaptabilidade, se o
houver.
Sempre que os horários de trabalho incluam turnos de pessoal diferente, devem
constar ainda do respectivo mapa:
a) Número de turnos;
b) Escala de rotação, se a houver;
c) Horas de início e termo dos períodos normais de trabalho, com indicação dos
intervalos de descanso;
d) Dias de descanso do pessoal de cada turno;

2.8. Seguros de Acidentes de Trabalho e Outros
A Entidade Executante deverá mencionar os seguros de acidentes de trabalho, e
outros, que deve incluir todo o pessoal empregue no estaleiro, incluindo
subempreiteiros

e

trabalhadores

independentes,

em

quadro

anexo

ao

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde.
Qualquer apólice descrita deverá ser válida no início da execução física dos trabalhos,
devendo-se anexar junto da folha de registo, cópias das apólices e comprovativo de
validade.
Em caso algum é permitida a permanência no estaleiro de pessoas não cobertas pelo
seguro, sendo a Entidade Executante responsável por permitir a permanência de
pessoas não cobertas por seguro no estaleiro. É igualmente da responsabilidade da
Entidade Executante assegurar que todos os trabalhadores da obra sejam eles do
quadro da firma, ou externos na prestação de serviços, estejam cobertos por seguros
de acidente de trabalho.
A Fiscalização verificará periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de
trabalho da Entidade Executante, através da inspecção aos registos que a Entidade
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2.9. Compilação Técnica
Nos termos da Legislação (Decreto-Lei 273/2003, de 29 da Outubro), deve ser
elaborada para a obra uma Compilação Técnica, que contenha todos os elementos
relevantes em matéria de segurança e saúde.
A Compilação Técnica (CT), estabelece as especificações e elementos relevantes em
matéria de segurança e saúde, tendo em vista as intervenções posteriores à
conclusão da obra, nomeadamente para a futura conservação / manutenção das infraestruturas construídas.
Compete à Entidade Executante manter esta CT permanentemente actualizada, até à
recepção provisória da empreitada, devendo nessa altura ser devolvida ao Dono da
Obra, com toda a documentação nela requerida.
A CT inscreve-se, assim, no âmbito dos princípios gerais da promoção da segurança,
higiene e saúde no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei 441/91, de 14 de
Novembro, e mais concretamente no clausulado do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de
Outubro e Portaria n.º 101/96 de 3 de Abril, relativos às prescrições mínimas de
segurança e de saúde a aplicar em estaleiros temporários ou móveis.
Esta Compilação deverá ser elaborada de forma a ter um carácter “aberto” e evolutivo,
devendo ser complementada e adaptada nas fases posteriores ao projecto,
integrando, nos prazos estabelecidos, os projectos, planos e registos das medidas
que tenham influência em intervenções posteriores á conclusão da obra.
Após a adjudicação, a Entidade Executante deverá dar inicio á compilação dos
elementos, os quais serão preparados atendendo aos processos construtivos e
métodos de trabalho utilizados na execução dos trabalhos, aos condicionalismos
existentes, à organização do estaleiro e ao planeamento da empreitada, de acordo
com o Art.° 11.0 e Anexos II e III do Decreto-Lei 273/03, de 29 de Outubro.
Todos os arquivos da CT, nomeadamente documentos preparados, registos das
acções implementadas e outra documentação que, durante a execução da
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em Obra venham a considerar necessários, deverão permanecer no estaleiro durante
a fase de obra ou em bases de dados previamente acordada com o D.O. A
manutenção actualizada da documentação da CT é responsabilidade da Entidade
Executante. Caso seja necessário utilizar documentos noutros locais devem ser
efectuadas cópias.
A Compilação Técnica deverá conter:
A identificação completa do Dono da Obra e dos intervenientes em fase de
projecto e de realização da obra, incluindo subempreiteiras e trabalhadores
independentes cuja intervenção seja relevante nas características da obra;
Um Exemplar do Projecto e da restante documentação que serviu de base à
adjudicação dos trabalhos de Execução;
Desenhos

"como

construído",

incluindo

esquemas

de

ligações

aos

equipamentos, em papel e suporte informático;
Documentação técnica traduzida, referente a manuais de operação e
manutenção dos equipamentos instalados e portáteis e ao sistema incluindo
software de programação.
(deverão ser entregues exemplares em papel e em formato digital de acordo
com as exigências do Dono de Obra);
Outras informações técnicas, respeitantes aos equipamentos instalados, que
sejam relevantes para a prevenção dos riscos da sua utilização conservação e
manutenção;
O presente Plano de Segurança e Saúde e seus Anexos, incluindo os registos
efectuados durante a realização dos trabalhos.

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA
3.1. Descrição Geral da Obra
A presente empreitada é referente à obra de construção de uma zona limpa no piso 1
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metálicos pré-fabricados de dupla face com o enchimento a poliuretano do espaço
entre as duas superfícies.
Para estas áreas foi considerada a totalidade das instalações e equipamentos
considerados fundamentais para o funcionamento dos espaços, tendo em conta que
para eles terão de estar em sobrepressão em relação à envolvente.
Assim, nesta obra foram consideradas instalações e equipamentos mecânicos de
AVAC, a instalação de rede de CO2 e as instalações elétricas de energia, de
segurança e de telecomunicação, julgados indispensáveis à funcionalidade dos novos
espaços.

3.2. Programa de Trabalhos
O programa de trabalhos é composto por plano de trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e
Plano de Equipamentos.
Estes planos deverão integrar o PSS, em anexos identificados e conforme definidos
nos pontos seguintes.

3.2.1. Plano de Trabalhos
É responsabilidade da Entidade Executante preparar e apresentar o Plano de
Trabalhos para a empreitada, tendo em conta o previsto no Projecto de Execução e
no Caderno de Encargos e o desenvolvimento do faseamento apresentado
anteriormente.
Pretende-se que este se aperceba dos períodos com maior incidência de trabalhos
simultâneos, em que, como é sabido, a probabilidade de ocorrência de acidentes de
trabalho, ou doenças profissionais, é mais elevada.
Pretende-se igualmente que o Plano de Trabalhos seja preparado de forma a evitar
que sejam realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompatíveis
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por acarretar riscos acrescidos aquando da sua execução
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Independentemente do previsto em termos de Caderno de Encargos, a Fiscalização
deverá fazer a aprovação final do Plano de Trabalhos, através de assinatura no
mesmo onde menciona a sua aprovação ou rejeição.
O Plano de Trabalhos deve ser alterado sempre que se considere necessário por
razões de segurança dos trabalhadores. A Fiscalização pode solicitar à Entidade
Executante, sempre que assim o entenda, as alterações ao plano de trabalhos que
considere necessárias.
Em Anexo ao Plano de Segurança e Saúde será arquivado o Plano de Trabalhos e
respectivas alterações.

3.2.2. Plano de Mão-de-Obra
Será anexo ao Plano de Segurança e Saúde o plano da mão-de-obra em questão,
sendo elaborado numa tabela, contendo em linhas os meses do período de execução
dos trabalhos e, em colunas os respectivos valores mensais e acumulados da carga
de mão-de-obra, expressos em homens e/ou homens-dia.
O cronograma de mão-de-obra, expresso em homens-dia será uma ferramenta de
grande utilidade para o Coordenador de Segurança em Obra, pois permitirá, averiguar
da necessidade de comunicação prévia.

3.2.3. Plano de Equipamentos
Para comprovar o bom estado de funcionamento dos equipamentos de estaleiro, a
Entidade Executante realizará semanalmente um controlo geral dos mesmos que
registará em fichas segundo o modelo anexo e que arquivará neste Plano de
Segurança e Saúde.
A Entidade Executante deverá designar o responsável pelo Controlo Geral dos
Equipamentos de Estaleiro (técnico com a categoria profissional equivalente ou
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Página 33 de 61

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II

terá que incidir sobre todos os equipamentos que podem apresentar riscos para os
trabalhadores.
É responsabilidade da Entidade Executante:
Dar instruções adequadas e claras aos operadores dos equipamentos para a
realização dos trabalhos que lhes são atribuídos;
Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento
dos equipamentos que operam/utilizam e a comunicarem toda e qualquer
anomalia que detectem;
Proceder ao controlo de todos os equipamentos de estaleiro (próprios e dos
subempreiteiros/ tarefeiros) com a periodicidade semanal;
Realizar prontamente as correcções das anomalias detectadas.
Será anexado ao Plano de Segurança e Saúde o Plano de Equipamentos, a utilizar
durante a execução da empreitada, com a respectiva calendarização, tipo de
equipamento e quantidades

4. ACÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS
4.1. Considerações Gerais
As acções a empreender, na realização dos trabalhos da empreitada, para a
prevenção de riscos devem ser objecto de planeamento prévio que resultará na
preparação de um conjunto de projectos, planos e procedimentos relativos à
segurança e saúde.
Nesta secção, serão definidas as regras a atender para essa preparação, que se
considera necessário desenvolver e implementar na fase de execução da empreitada,
para a prevenção dos riscos associados à realização dos trabalhos.
Nota-se que todos os projectos, planos e procedimentos preparados no âmbito do
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Segurança e Saúde terão que ser assinados pelo Director da Obra, pela Fiscalização
e pelo
Coordenador de Segurança em Obra.

4.2. Condicionalismos Locais
Deverão ser analisados os condicionalismos locais relevantes para a implantação da
Obra, que possam ter influência nas condições de segurança no trabalho no estaleiro.
Entre outros aspectos que a localização do estaleiro venha a colocar salientam-se os
seguintes condicionalismos:


Infra-estruturas aéreas e enterradas –
- Proximidade com postes de Alta Tensão - Deverão ser contactados os
serviços técnicos da REN, a fim de se decidir da solução mais adequada para
ultrapassar este condicionalismo, o que poderá passar pela remoção, mudança
de local da infra-estrutura, etc.
- Aconselha-se que solicitem cadastros das redes às entidades públicas e
privadas

responsáveis

pelas

infra-estruturas

de

electricidade,

gás,

telecomunicações, etc. de modo a conhecerem-se os locais onde as redes
estão localizadas. Estes cadastros deverão ser anexados a este PSS.
- Recomenda-se a sinalização prévia de todas as redes detectadas, bem como
o aviso atempado às diferentes companhias concessionárias, quando se tenha
de proceder a desvios ou cortes, de modo a garantir a execução destes
trabalhos em segurança. A abertura de valas poderá afectar muitos destes
serviços.
A Entidade Executante deverá estabelecer um conjunto de medidas de prevenção
adequadas aos riscos eventualmente originados pelos referidos condicionalismos, que
venham a ser identificados.
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No ponto 4.4 “Riscos Especiais da Empreitada e Medidas de Prevenção”, dá-se a
atenção à identificação dos Riscos Especiais constantes nesta empreitada e
correspondentes medidas de prevenção a adoptar, sem prejuízo de se exigirem,
conforme atrás se refere, Planos específicos para determinados trabalhos.
Esta obrigação contida no PSS assenta numa avaliação de Riscos feita em fase de
Projecto.
Entretanto, os trabalhos a executar no âmbito desta empreitada implicam,
naturalmente, uma muito maior quantidade e diversidade de Riscos Profissionais,
considerados

de

menor

gravidade

mas

cuja

identificação

e

definição

de

correspondentes medidas de prevenção são imprescindíveis.
Assim, a Entidade Executante, no desenvolvimento e especificação deste Plano de
Segurança e Saúde para a execução da Obra deve, com base na abordagem das
várias operações a executar, definir todas as medidas de prevenção – colectiva e
individual – a observar na empreitada em assunto.
A forma de apresentação desse desenvolvimento e especificação deve atender ao
estabelecido no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, em particular ao que se
define no seu artigo 11º, e anexos II e III do mesmo Decreto-Lei.

4.4. Riscos Especiais da Empreitada e Medidas de Prevenção
Esta empreitada inclui diversos trabalhos com riscos especiais para a segurança e
saúde dos trabalhadores, particularmente enquadráveis nas alíneas a), b), e i) do
artigo 7º, do Decreto-Lei nº 273/03, de 29 de Outubro, nomeadamente riscos de
queda em altura, riscos de soterramento riscos químicos e biológicos, e montagem de
elementos pré-fabricados de grande dimensão e peso.
A Entidade Executante, na adaptação do Plano de Segurança e Saúde para a fase de
obra definindo meios, equipamentos e metodologias de trabalho aprofundará as
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4.5. Projecto do Estaleiro
O Projecto do Estaleiro será elaborado pela Entidade Executante atendendo ao
previsto no Projecto e Caderno de Encargos, e deverá ser apresentado para
aprovação da Fiscalização nos prazos definidos, sendo anexo a este Plano de
Segurança e Saúde cópia do Projecto do Estaleiro e alterações que vierem a ser
efectuadas. Para o efeito entende-se por Estaleiro os locais onde se efectuam os
trabalhos incluídos na empreitada, bem como os locais onde se desenvolvem
actividades de apoio directo àqueles trabalhos.
Na elaboração desse projecto deverá ser seguida a regulamentação especifica
aplicável, e, sem prejuízo da aplicação dessa regulamentação, todas as áreas do
estaleiro têm que cumprir as regras da regulamentação especifica, e outras que o
Coordenador de Segurança em Obra e/ou a Fiscalização determinem.
Os trabalhadores e seus representantes para a Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho deverão ser informados e consultados sobre as medidas relativas à
sinalização de segurança e saúde utilizadas pela Entidade Executante.
A sinalização de segurança e de saúde será efectuada através de placas combinando
símbolos e cores com significado determinado, sinais luminosos e/ou acústicos préconvencionados e sinais gestuais pré-convencionados.
Caberá à Entidade Executante propor quais os sinais a utilizar, indicando-os na planta
de Planos Complementares da Empreitada.
Os trabalhadores deverão receber formação sobre a sinalização de segurança e
saúde adequada às características dos locais de trabalho, em especial sobre o seu
significado e sobre os comportamentos gerais e específicos a adoptar.
Pretende-se com isto que haja uma organização e arrumação dos vários elementos
do estaleiro, de modo a:


Reduzir ao mínimo os percursos internos;



Prever meios para a manutenção e conservação das instalações sociais;



Prever adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência dos
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Optimizar o espaço ocupado, minimizando essa ocupação do espaço da via
pública (passeios e faixas centrais).

Sem prejuízo do regulamentado, o projecto do estaleiro deverá respeitar, quando
aplicável, os aspectos a seguir referidos, quer no estaleiro principal, quer em todos os
estaleiros de apoio às frentes de trabalho.
Vedações:
Os materiais e equipamentos utilizados na execução da obra, assim como os
entulhos, situar-se-ão obrigatoriamente no interior da zona vedada, excepto se de
outra forma for devidamente autorizado pela Fiscalização, devidamente assinalada
nas peças do projecto do estaleiro;
Os acessos ao estaleiro deverão obrigatoriamente conter a sinalização de segurança,
devendo ser assegurado que o acesso ao estaleiro seja reservado apenas a pessoas
autorizadas;

A vedação por rede e poste será utilizada em zonas onde a colocação da chapa e
perfil, devido à sua inflexibilidade, se mostre ineficiente ou de difícil execução,
nomeadamente em zonas de talude em locais onde seja necessária uma boa
visibilidade para o exterior.
Instalações Sanitárias:
Pé-direito mínimo: .................................................................................................2,60m;
Lavatórios:………….........................................................1 unidade por 5 trabalhadores;
Chuveiros:………………….............................................1 unidade por 20 trabalhadores;
Urinol:.............................................................................1 unidade por 25 trabalhadores;
Retretes:........................................................................1 unidade por 15 trabalhadores;

IMP.42.24.4

Altura mínima das divisórias entre chuveiros e entre retretes: .............................1,70m;
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Excepto, quando a obra decorra em área não servida por rede de abastecimento de
água, estas instalações serão servidas por água corrente, e os chuveiros serão
servidos por água quente e fria;
Estas instalações serão objecto de limpeza e desinfecção diárias.
Refeitório e Cozinha:
Refeitório será coberto e abrigado das intempéries, dotado de água potável e disporá
de mesas e bancos em quantidade adequada ao número de trabalhadores da obra;
Caso se justifique, junto ao refeitório deverá existir uma zona de cozinhas com
chaminés e pias com água potável em quantidade adequada ao número de
trabalhadores, onde estes possam preparar e tomar as suas refeições;
Tanto o refeitório como a cozinha devem dispor de portas de abrir para o exterior e
meios adequados de combate a incêndios;
Refeitório e a cozinha a instalar no estaleiro da obra deverão respeitar um pé-direito
mínimo de 2,50 m, e uma área mínima de portas e janelas de 1/10 da área do
pavimento;
Armazéns de Materiais:
Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam
deteriorar-se ao ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em
zonas de armazenamento fechadas, fora da zona verde protegida.
Parques de Equipamentos Móveis:
No estaleiro será prevista, caso aplicável, zona de parque de equipamentos móveis
destinada a estacionamento de todos os equipamentos sempre que não estejam a ser
utilizados, fora da zona verde protegida.
Parques de Materiais:
Os materiais serão arrumados e organizados em parques próprios de acordo com as
suas características e serão transportados para as zonas de trabalho para serem

IMP.42.24.4

aplicados.

Página 39 de 61

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II

Parque de Viaturas de Pessoal:
Parque para estacionamento de viaturas de pessoal, se existir, será separado do
parque de equipamentos e deverá ser próximo da zona social do estaleiro e próximo
da entrada do estaleiro.
Rede Provisória de Água, Esgotos e Electricidade:
A Entidade Executante empreiteiro deverá elaborar e submeter à aprovação da
Fiscalização o projecto da rede de água potável e respectivos pontos de
abastecimentos e válvulas de seccionamento, o projecto do sistema de rede de águas
residuais, o qual deve identificar os destinos a dar às mesmas e o projecto específico
das instalações eléctricas, sempre com o objectivo de causar o menor impacte
ambiental possível.
Limpeza e Recolha de Lixos:
O Empreiteiro deverá prever a limpeza de todas as zonas de passagem ou
permanência dos trabalhos, incluindo as zonas de trabalho, e a recolha dos lixos em
recipientes fechados e providenciar a sua remoção diária, sempre com o objectivo de
causar o menor impacte ambiental possível.
Circulações Internas:
Projecto de Estaleiro integrará a definição dos caminhos de circulação internos e de
acessos às várias frentes de trabalho, devendo ser considerado o faseamento dos
trabalhos e a necessidade de acesso de camiões e de gruas móveis.
Vitrina Para Afixação de Informação:
No estaleiro será obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, com dimensões
adequadas, em local bem visível e acessível a todos os trabalhadores, destinada a
afixar documentação sobre segurança e saúde, nomeadamente, a exigida por lei e a
prevista no Plano de Segurança e Saúde.
O Empreiteiro Adjudicatário deverá elaborar o Plano de Acesso, Circulação e
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Regulamento de Sinalização de Carácter Temporário de Obras e Obstáculos na Via
Pública, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 33/88, de 12 de Setembro.
Outras leis e regulamentos de interesse para a sinalização de circulação e de
segurança e saúde são as seguintes:


Decreto-Lei nº 141/95, de 14 de Junho;



Portaria 1456-A/95, de 11 de Dezembro e Decreto-Regulamentar nº 22-A/98,
de 10 de Outubro;



Portaria 101/96, de 3 de Abril;



Regulamentos Municipais aplicáveis, caso existam.

4.6. Planos Complementares da Empreitada
4.6.1. Condições Comuns aos Planos Complementares
Para além dos planos complementares descritos nos pontos seguintes, todos os
planos complementares à Empreitada que o Dono da Obra exigir ao Entidade
Executante no sentido de clarificar os processos construtivos e de prevenção, deverão
ser elaborados tendo em atenção as recomendações efectuadas neste Plano de
Segurança e Saúde. Isto sem prejuízo de outros aspectos relevantes que a Entidade
Executante e a Fiscalização achem pertinentes ver integrados nos planos
complementares da obra, como, por exemplo, os de, montagem de equipamento,
segurança activa e passiva, etc.
Os planos deverão ser apresentados à Fiscalização para aprovação atempadamente
antes do início dos trabalhos a que se reportam.
A Entidade Executante não poderá executar qualquer trabalho antes da Fiscalização
aprovar o Plano respectivo.
Os Planos, e as respectivas alterações, que forem executados no âmbito desta
empreitada deverão ser anexos junto do projecto do estaleiro, ou em alternativa,
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4.6.2. Plano de Acções Quanto a Condicionalismos Existentes no Local
A Entidade executante deverá contactar as respectivas entidades para avaliar o
volume de obra envolvido para que possa elaborar os projectos de restabelecimentos
das respectivas infra-estruturas.
A Entidade executante terá de elaborar um relatório com o levantamento do espaço
físico envolvente da obra, contendo a identificação de todas as infra-estruturas
existentes. Este documento será incluído no desenvolvimento do plano de segurança
e saúde para a execução da obra.
Apresentamos no entanto, um quadro com as possíveis infra-estruturas afectadas,
com riscos associados e respectivas medidas de prevenção, e outro com as possíveis
interferências no espaço físico. 1
Infra-Estruturas


Eléctricas



Águas



Esgotos



Gás



Telecomunicações



Circulações Viárias



Circulações Pedonais

Espaço Físico


Relevo



Linhas de Água



Envolvente Natural a Preservar

(Caso considere necessário insira outras infra-estruturas e características do espaço
físico, com os respectivos riscos e medidas de prevenção.)
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A definição e a metodologia da organização das várias entidades executantes no
espaço comum, estaleiro, afigura-se como bastante importante na eficácia do sistema
integrado de segurança e saúde a implementar na empreitada.
A Entidade Executante principal, contratualmente responsável pela implementação do
Estaleiro, é responsável pela gestão e organização do mesmo, sendo as outras
entidades executantes obrigadas a respeitar as regras estabelecidas, nomeadamente
no que diz respeito a sinalização, circulação do estaleiro, controlo de acessos e
sistema de emergência.
Caso as actividades de outras entidades executantes se desenvolvam num estaleiro
dentro do próprio estaleiro principal, estas terão de compatibilizar a planificação da
gestão do seu estaleiro em conformidade com o já definido pela entidade executante
principal.
Deste

modo

é

da

responsabilidade

da

entidade

executante

principal

a

compatibilização entre os vários planos.

4.6.4. Plano de Sinalização Rodoviária Temporária
Constitui responsabilidade e encargo do Empreiteiro a materialização de toda a
sinalização rodoviária horizontal e vertical nas vias de acesso e zonas directamente
afectada pelas obras ou nas zonas de aproximação balizadas com os painéis de
informação, incluindo todos os trabalhos de manutenção, bem como as remoções
necessárias aos esquemas de tráfego.
Deverão constituir especial atenção os trabalhos de sinalização temporária dos
desvios, mantendo-os em total segurança e comodidade para o utente e para todo o
pessoal e equipamentos envolvidos nos trabalhos.
Assim, nenhum trabalho poderá ter início sem que estejam aprovados os projectos de
sinalização e implantada a totalidade das aplicações de sinais, dispositivos e
consequentes trabalhos de pavimentação no caso dos desvios.
Os desvios provisórios serão obrigatoriamente delimitados com balizagem e
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Toda a sinalização deverá estar de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 22 A/98 e
respectivas alterações (§ 2.3 – Regulamentação Aplicável).

4.6.5. Plano de Protecções Colectivas
Como princípio de prevenção geral, a Entidade Executante deve dar prioridade às
medidas de protecção colectiva em relação às de protecção individual.
O Plano de Protecções Colectivas a desenvolver e actualizar face à evolução dos
trabalhos pela Entidade Executante deve definir os equipamentos de protecção
colectiva (EPC) a empregar e respectiva implantação nos locais adequados em
função dos riscos a que os trabalhadores poderão estar expostos.
Em Anexo deve ser incluído o Plano de Protecções Colectivas preparado e
implementado.

4.6.6. Plano de Protecções Individuais
Entende-se por equipamento de protecção individual (EPI) todo o equipamento, bem
como qualquer complemento ou acessório, destinado a ser utilizado pelo trabalhador
para se proteger dos riscos, para a sua segurança e para a sua saúde.
Os EPI devem ser utilizados quando os riscos existentes não puderam ser evitados ou
suficientemente limitados por meios técnicos de protecção colectiva ou por medidas,
métodos ou processos de organização do trabalho.
O equipamento de protecção individual a fornecer pelo empregador deve garantir as
seguintes condições:


Estar conforme as normas aplicáveis à sua concepção e fabrico em matéria de
segurança e saúde;



Ser adequado aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de
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trabalho sem implicar por si próprio um aumento de risco;


Atender às exigências ergonómicas e de saúde do trabalhador;



Ser adequado ao seu utilizador;

Página 44 de 61

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II



Quando utilizados em simultâneo devem ser compatíveis entre si.

A avaliação das necessidades deve ter em conta as partes do corpo a proteger.
No acto da entrega de equipamentos de protecção individual ao trabalhador, este
deverá assinar o respectivo registo.
Na definição dos equipamentos de protecção individual que cada trabalhador deverá
utilizar, distinguem-se os de uso obrigatório (utilizados durante a permanência no
estaleiro) e os de uso eventual (utilizados em função do tipo de tarefa).

4.6.7. Plano de Inspecção e Prevenção
4.6.7.1. Considerações Gerais
O Plano de Inspecção e Prevenção tem como objectivo estabelecer para os
elementos/operações de construção com riscos associados, as medidas preventivas a
adoptar face a esses riscos, assim como estabelecer o processo de registos de forma
a comprovar a execução das medidas previstas.
O Plano de Inspecção e Prevenção baseia-se na utilização sistemática de:


Procedimentos de inspecção e prevenção;



Registo de inspecção e prevenção;



Registo de não conformidade e acções correctivas/preventivas.

4.6.7.2. Ficha de Procedimentos de Inspecção e Prevenção
Com os procedimentos de inspecção e prevenção pretende-se identificar os riscos e
planear as respectivas medidas preventivas associadas à execução de cada
elemento/operação de construção.
Esta ficha destina-se a ser utilizada para cada operação ou elemento de construção.
A Fiscalização ou o Coordenador de Segurança e Saúde em Obra podem em
qualquer momento determinar a elaboração de novos procedimentos de inspecção e
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A Entidade Executante arquivará em anexo ao Plano de Segurança e Saúde a lista de
procedimentos de inspecção e prevenção da obra e os originais das respectivas fichas
devidamente assinados e datados.

4.6.7.3. Ficha de Registo de Inspecção e Prevenção
A utilização corrente das fichas de procedimentos de inspecção e prevenção assenta
no controlo das verificações/tarefas nelas previstas.
Os resultados deste controlo serão registados em fichas próprias, apresentando-se
em Anexo uma ficha modelo para esse efeito, com a designação de ficha de registo
de inspecção e prevenção, a qual deve ser preenchida para cada elemento/operação
de construção.
Com o preenchimento desta ficha, a Entidade Executante é responsabilizada pela
segurança na execução dos trabalhos, introduzindo-se o auto-controlo.
É responsabilidade do Empreiteiro proceder à verificação da execução dos
elementos/operações de construção de acordo com os procedimentos de inspecção e
prevenção estabelecidos, assim como registar as acções realizadas e respectivos
resultados das inspecções, medições e ensaios efectuados no âmbito de cada
verificação.
É responsabilidade da Entidade Executante:


Proceder

ao

controlo

conforme

as

verificações/tarefas

previstas

nos

procedimentos de inspecção e prevenção. O controlo, correspondente às
verificações identificadas como ponto de paragem, tem que ser objecto de
reverificação pelo Director da Obra e de verificação da Fiscalização;


Efectuar os registos das acções de controlo desenvolvidas;



Registar todas as não conformidades que ocorram.

Cabe à Fiscalização a responsabilidade de acompanhar e certificar o cumprimento
das acções desenvolvidas pela Entidade Executante confirmando, no mínimo, as que
forem assinaladas como ponto de paragem. Sempre que considere justificável, a
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conformidade. Em caso de dúvida, a Fiscalização poderá elaborar esses registos,
devendo a Entidade Executante juntá-los ao processo e tomar as acções
correspondentes.
Cada elemento ou operação de construção a controlar dará origem a tantas fichas
quantas as vezes esse elemento ou operação de construção se repetir.
Os registos de inspecção e prevenção deverão ser arquivados em obra pela Entidade
Executante em anexo ao Plano de Segurança e Saúde. O arquivo será organizado de
acordo com o sistema de codificação dos elementos ou operações de construção
estabelecido pela Entidade Executante.

4.6.7.4.

Ficha

de

Registo

de

Não

Conformidade

e

Acções

Correctivas/Preventivas
Sempre que a Entidade Executante e/ou a Fiscalização considerar(em) que uma não
conformidade apresenta gravidade significativa (requerendo acções correctivas
importantes) ou que embora de menor gravidade corresponda a uma situação de
reincidência, deve elaborar-se o registo, designado por registo de não conformidade e
acções correctivas/preventivas.
É responsabilidade da Entidade Executante:


Identificar e descrever as não conformidades;



Propor e acordar com a Fiscalização as acções correctivas/preventivas a
executar;



Desenvolver dentro do prazo acordado as acções correctivas/preventivas;



Verificar a eficácia das acções preventivas;



Analisar as causas das não conformidades;



Providenciar a implementação de acções para eliminar as causas reais e/ou
potenciais das não conformidades.

IMP.42.24.4

É da responsabilidade da Fiscalização:

Página 47 de 61

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II



Acordar com a Entidade Executante ou determinar as medidas preventivas a
executar;



Analisar a eficácia das medidas preventivas;



Decidir sobre as acções correctivas/preventivas a implementar.



Quando justificável, a Fiscalização deverá comunicar ao Dono da Obra as
ocorrências, as quais deverá pronunciar-se determinando as medidas que
entenda adequadas;



Analisar a eficácia das acções correctivas/preventivas implementadas no caso
de não conformidades de gravidade significativa.

Os registos de não conformidade e acções correctivas/preventivas deverão ser
arquivados em obra pela Entidade Executante em anexo ao Plano de Segurança e
Saúde.

4.7. Plano de Identificação e Saúde dos Trabalhadores
Nos termos da Lei-Quadro sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, constitui
obrigação da entidade empregadora assegurar a vigilância adequada da saúde dos
trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos.
É obrigação da Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora assegurar que cada
trabalhador da obra possui aptidão física e psíquica para o exercício das funções que
vai exercer.
Para o efeito é também da responsabilidade da Entidade Executante identificar todos
os trabalhadores da obra, incluindo os subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores
independentes.
O Plano de Identificação e Saúde dos Trabalhadores pretende dar resposta a essa
exigência, verificando a aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da
sua profissão.
A nível de identificação, todos os trabalhadores da obra, antes de iniciarem as suas
funções na obra terão que preencher uma ficha de identificação individual em modelo
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identificação pessoal (os que constam no BI, ou de preferência anexar uma fotocópia
perfeitamente legível do BI), Entidade Empregadora, categoria profissional e data de
início de funções na obra.
Em Anexo ao Plano de Segurança e Saúde devem ser arquivadas as fichas
individuais de todos os trabalhadores contendo todos os dados mencionados e
devidamente assinadas e datadas pelo Director da Obra.
Na ficha individual de cada trabalhador da obra terá que ser registada a data do último
exame médico a que o trabalhador foi sujeito, e o resultado da inspecção médica,
devendo ser anexa a cada ficha a declaração assinada pelo Médico do Trabalho,
atestando a aptidão do trabalhador e data da próxima inspecção médica.
Deve para tal prever-se a forma de assegurar essa vigilância que incluirá exames de
saúde obrigatoriamente nos seguintes momentos:


No momento de entrada de cada trabalhador no estaleiro;



Com periodicidade mínima anual;



Regresso ao trabalho após ausência superior a 30 dias.

O mesmo será dizer que a Entidade Executante disporá de um serviço de apoio
médico à obra a quem ficará cometida a vigilância da saúde dos trabalhadores, no
mínimo nos moldes referidos no parágrafo anterior.

4.8. Plano de Registo de Acidentes, Incidentes e Índices de Sinistralidade
Acidentes
Sem prejuízo de outras notificações legalmente previstas, o acidente de trabalho de
que resulte a morte ou lesão grave do trabalhador, ou que assuma particular
gravidade na perspectiva da segurança no trabalho, deve ser comunicado pelo
respectivo empregador à Autoridade para as Condições de Trabalho e ao
Coordenador de segurança em obra, no mais curto prazo possível, não podendo
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A comunicação do acidente que envolva um trabalhador independente deve ser feita
pela entidade que o tiver contratado.
Ter em consideração as restantes disposições previstas no artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 273/2003 de 29 de Outubro.
Qualquer acidente (independentemente da sua gravidade) será comunicado por
escrito pelo respectivo empregador (ou entidade que o tiver contratado no caso de
trabalhador independente) ao Fiscal da obra e Coordenador de segurança em obra no
prazo máximo de 24 horas após o acidente através do preenchimento da Participação
de Acidente de Trabalho.
O Fiscal da obra ou Coordenador de segurança em obra deverão informar o D.O. da
ocorrência de qualquer acidente e enviar no prazo de uma semana o respectivo
Relatório ao D.O. Todos os acidentes serão objecto de um inquérito sobre as causas
do acidente de trabalho a elaborar pelo empregador (ou entidade que o tiver
contratado no caso de trabalhador independente) e a entregar ao Fiscal da obra e ao
Coordenador de segurança em obra no prazo de uma semana após a sua ocorrência
que deve responder explicitamente às seguintes questões:


Como ocorreu o acidente?



Que medidas de prevenção estavam implementadas na altura do acidente?



Identificação dos sinistrados?



Consequências do acidente para os sinistrados?



Medidas de prevenção implementadas para evitar acidentes do mesmo tipo?

O Fiscal da Obra ou Coordenador de Segurança da Obra deverão informar
imediatamente o D.O. da ocorrência de qualquer acidente devendo enviar o seu
relatório no prazo máximo de uma semana após a recepção do inquérito referido no
parágrafo anterior.
Conceito de acidente de trabalho
“1 — É acidente de trabalho o sinistro, entendido como acontecimento súbito e
imprevisto, sofrido pelo trabalhador que se verifique no local e no tempo de trabalho.
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a) Local de trabalho todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva dirigir-se
em virtude do seu trabalho e em que esteja, directa ou indirectamente, sujeito ao
controlo do empregador;
b) Tempo de trabalho além do período normal de trabalho, o que precede o seu início,
em actos de preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe segue, em actos
também com ele relacionados, e ainda as interrupções normais ou forçosas de
trabalho.
3 — Considera-se também acidente de trabalho o ocorrido:
a) No trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste, nos termos
definidos em legislação especial;
b) Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar
proveito económico para o empregador;
c) No local de trabalho, quando no exercício do direito de reunião ou de actividade de
representante dos trabalhadores, nos termos previstos no Código;
d) No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação profissional ou,
fora do local de trabalho, quando exista autorização expressa do empregador para tal
frequência;
e) Em actividade de procura de emprego durante o crédito de horas para tal
concedido por lei aos trabalhadores com processo de cessação de contrato de
trabalho em curso;
f) Fora do local ou do tempo de trabalho, quando verificado na execução de serviços
determinados pelo empregador ou por este consentidos.”
Incidentes
Qualquer incidente será comunicado por escrito pelo respectivo empregador (ou
entidade que o tiver contratado no caso de trabalhador independente) ao Fiscal da
obra e Coordenador de segurança em obra no prazo máximo de 48 horas após o
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O Coordenador de segurança em obra deve informar o D.O. da ocorrência de
qualquer incidente e enviar o respectivo Relatório no prazo de uma semana.
Todos os incidentes serão objecto de um inquérito sobre as causas do incidente de
trabalho a elaborar pelo empregador (ou entidade que o tiver contratado no caso de
trabalhador independente) e a entregar ao Fiscal da Obra e ao Coordenador de
segurança em obra no prazo de uma semana após a sua ocorrência que deve
responder explicitamente às seguintes questões:


Como ocorreu o incidente?



Que medidas de prevenção estavam implementadas na altura do incidente?



Identificação dos danos materiais?



Consequências do incidente para os trabalhadores?



Medidas de prevenção implementadas para evitar incidentes do mesmo tipo?

Todos os acidentes e incidentes serão obrigatoriamente analisados pela Comissão de
Segurança e Saúde da Obra.
O Coordenador de Segurança da Obra deverá informar o D.O. da ocorrência de
qualquer incidente e enviar o respectivo relatório no prazo de uma semana.
Índices de Sinistralidade
A entidade executante registará todos os dados necessários para determinar os
principais índices de sinistralidade.
O quadro de registo será actualizado mensalmente e deverá respeitar a seguinte
estrutura:
ÍNDICE DE INCIDÊNCIA= II = N.º de acidentes x 1.000 / N.º Trabalhadores
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA IF=N.ºde acidentes x1.000.000/N.ºHomens x horas
trabalhadas
ÍNDICE DE GRAVIDADE IG=N.ºdias perdidos x1.000.000/N.ºHomens x horas
trabalhadas
ÍNDICE DE DURAÇÃO

ID = N.º de dias perdidos / N.º de acidentes

IMP.42.24.4

Duração ID =

Página 52 de 61

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II

Notas:


Na contagem do número de dias de trabalho perdidos não se considera o dia
da ocorrência do acidente nem o do regresso ao trabalho;



No cálculo do IG, considera-se que cada acidente mortal equivale a uma perda
de 7500 dias de trabalho (penalização estatística).

4.9. Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores
Nos termos da Lei-Quadro sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, constitui
obrigação da Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora assegurar a formação
e informação dos trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham e o
posto de trabalho que ocupam.
Tendo em consideração as características dos trabalhos a realizar, ao prazo de
execução da empreitada, às condicionantes existentes e aos métodos e processos
construtivos, a Entidade Executante e/ou Entidade Empregadora deverá preparar um
Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores.
O Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores poderá incluir acções de
diversa ordem, de que se salientam:


Proporcionar condições para a formação específica de trabalhadores;



Promover acções de sensibilização para a generalidade dos trabalhadores;



Calendarizar reuniões periódicas por grupos de trabalhadores;



Afixar informações gerais realçando aspectos essenciais.

Todas as acções do âmbito da Formação e Informação dos Trabalhadores devem ser
registadas, incluindo nomeadamente, registos de presenças, tema abordado, duração,
etc., devendo a Entidade Executante incluir em anexo a este Plano de Segurança e
Saúde o respectivo Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores assim como
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Devem ser promovidas acções de sensibilização que deverão ter lugar, quer num dos
primeiros dias da abertura do estaleiro, quer durante a execução dos trabalhos com
periodicidade previamente definida.
Estas acções deverão ser organizadas pela Entidade Executante considerando-se
indispensável a participação activa do Coordenador de Segurança em Obra.
Nestas acções deverá ser transmitido ao colectivo dos trabalhadores (incluindo
nestes, os subempreiteiros e trabalhadores independentes) a política de segurança da
empresa. Ao Coordenador de Segurança e Saúde em Obra competir-lhe-á apresentar
de forma sucinta os aspectos essenciais contidos no Plano de Segurança e de Saúde
do empreendimento e que interessam à generalidade dos trabalhadores.
Sempre que, no decurso da execução do empreendimento, um novo trabalhador seja
integrado no estaleiro, o Director da Obra e/ou Coordenador de Segurança deverá
também garantir que lhe sejam fornecidas informações gerais sobre segurança e
saúde.
Para além dessas acções de sensibilização, dirigidas a todos os trabalhadores do
empreendimento, será boa prática prever-se reuniões periódicas com grupos de
trabalhadores.
Consoante as características e número de trabalhadores existentes no estaleiro, estes
grupos poderão ser constituídos por categorias profissionais ou por tipos de trabalho
que executam.
Estas reuniões deverão ser organizadas e dirigidas pelo Director da Obra ou um seu
representante (sendo recomendável a participação do Coordenador de Segurança) e
nelas deverão ser analisadas as fichas de inspecção e prevenção aplicáveis aos
trabalhos que o grupo de trabalhadores irá executar.
A afixação de informações gerais realçando aspectos essenciais do plano de
segurança e de saúde do empreendimento deve ser sempre prevista. Para tal deverse-á considerar a utilização de vitrine apropriada em local bem visível do estaleiro.
Nesta vitrina deverá afixar-se, nos casos aplicáveis:

IMP.42.24.4



Comunicação prévia;

Página 54 de 61

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO II



Registo dos telefones de emergência;



Quadro de registo de acidentes e índices de sinistralidade, quer do
empreendimento, quer de cada uma das empresas que nele intervêm;



Figuras ou desenhos com referência a aspectos da realização de trabalhos ou
uso de equipamentos;



Informações relativas às acções que decorrerão no estaleiro sobre segurança e
saúde, por exemplo, de sensibilização sobre o abuso do álcool, e outros
cartazes que a natureza da obra determine.

4.10. Plano Para Visitantes
A entrada no estaleiro de pessoas estranhas à execução da empreitada requer
autorização do Dono da Obra e ser do conhecimento da Fiscalização e do Director da
Obra, o qual deverá assegurar que os visitantes:


São acompanhados por pessoa conhecedora do estaleiro;



Utilizam o equipamento de protecção individual obrigatório, incluindo capacete
de protecção contendo na frente a inscrição “Visitante”;



Foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo.

Deverá também ser elaborada uma lista dos visitantes, onde se regista, para além dos
seus nomes, a entidade que a solicitou e a data da sua realização.

4.11. Plano de Emergência
Nos termos da legislação em vigor constitui obrigação da Entidade Executante o
estabelecimento das medidas a adoptar em caso de ocorrência de acidente ou
mesmo de uma catástrofe (incêndios, explosões, sismos, inundações, etc.).
O Plano de Emergência é essencial para serem previstas medidas eficazes para
primeiros socorros e para a evacuação de sinistrados ou de todos os trabalhadores
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Afixação na vitrine e junto aos telefones que existam no estaleiro, registo de
telefones de emergência, nomeadamente Bombeiros, Polícia, Hospital,
entidades concessionárias de serviços afectados, Serviços Camarários,
Fiscalização, Coordenador de Segurança e Saúde da Obra, Director da Obra,
Encarregado Geral;



Sinalização de segurança identificando, nomeadamente, os meios de combate
a incêndios e o posto de primeiros socorros;



Identificação de elementos com formação em prestação de primeiros socorros
(socorristas do trabalho), devendo ser prevista uma forma rápida de
comunicação com os socorristas;



Prever instalações adequadas para a prestação de primeiros socorros
atendendo à dimensão da obra e ao número de trabalhadores. Tais instalações
deverão ter os equipamentos e o material indispensáveis ao cumprimento das
suas funções e devem localizar-se em local de fácil acesso possibilitando a
movimentação de macas e serem devidamente sinalizadas;



A Entidade Executante possuirá no Estaleiro em permanência e em perfeito
estado de utilização, pelo menos, uma maca de salvamento e uma viatura
automóvel;



Não deve haver trabalhadores isolados, sendo as equipas constituídas, no
mínimo, por dois trabalhadores;



Caminhos e sinalização adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos
para evacuação de sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de
ocorrência de catástrofe.

O Plano de Emergência deverá ser submetido à Fiscalização pelo menos 11 dias
antes dos trabalhos serem iniciados, de modo a permitir a sua aprovação. A
Fiscalização poderá solicitar as alterações que achar serem indispensáveis à
segurança dos trabalhadores.
Os documentos preparados no âmbito do Plano de Emergência serão anexados ao
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5. MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
A implementação da segurança durante a realização da obra deve assentar em
registos demonstrativos das acções preconizadas/realizadas, de modo a assegurar
que estão a ser aplicadas por todos os intervenientes as regras de segurança e saúde
definidas.
Preconizamos três acções específicas que permitem verificar o desempenho da Obra
na implementação da segurança e saúde no trabalho:


Avaliação Mensal;



Comissão de Segurança e Saúde da Obra;



Acções de Inspecção/Prevenção.

5.1. Avaliação Mensal
Pretende-se que a Entidade Executante informe por escrito os dados relevantes no
âmbito da segurança e saúde no trabalho (conforme modelo de Relatório a aprovar
pelo Coordenador de segurança em obra).
Após cada actualização, a entidade executante entregará os referidos documentos ao
Fiscal da obra, na primeira semana do mês seguinte. Competirá ao Fiscal da obra e
ao Coordenador de segurança em obra, analisar os dados e avaliar a implementação
do especificado no P.S.S., assim como, os índices de sinistralidade.
Esta recolha sistemática da informação, permitirá fornecer dados actualizados ao
Dono da Obra a curto prazo.

5.2. Comissão de Segurança e Saúde da Obra
Com o objectivo de analisar a segurança e saúde no estaleiro e avaliar a
implementação do Plano de Segurança e de Saúde será constituída uma Comissão
de Segurança da Obra composta pelas pessoas com as seguintes funções ou
representações:
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Representante do Dono da Obra;
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Coordenador de Segurança em Obra;



Representante do Fiscal da Obra;



Director Técnico da empreitada;



Técnico de segurança e higiene do trabalho;



Representante dos trabalhadores da obra.

A Comissão de Segurança da Obra deve reunir mensalmente para analisar o estado
de implementação do P.S.S., apoiar as tarefas do Fiscal da obra e do Coordenador de
Segurança em Obra, identificar as alterações que se mostrem necessárias para a
melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho, analisar eventuais
acidentes e índices de sinistralidade registados no estaleiro, e as medidas preventivas
implementadas.
No final de cada reunião, o Coordenador de segurança em obra promoverá a
elaboração da Acta de Reunião e assegurará a sua distribuição pelos intervenientes
nesta Comissão.

5.3. Acções de Inspecção / Prevenção
Nas Acções de Inspecção/Prevenção a desenvolver pelo Coordenador de Segurança
em Obra ou Fiscalização da Obra, a Entidade Executante deverá:


Prestar todas as informações que lhe forem solicitadas;



Participar nas inspecções com todos os elementos a quem tal seja solicitado;



Disponibilizar os meios materiais julgados indispensáveis à avaliação das
condições de segurança;



Disponibilizar as instalações da obra e toda a documentação no âmbito da
Segurança e Saúde no Trabalho.

Como resultado destas acções serão emitidos Relatórios de avaliação das condições
existentes e definidas Acções Correctivas/Preventivas.
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6.1. Entidade Executante
“Avaliar os riscos associados à execução da obra e definir as medidas de prevenção
adequadas e propor ao dono da obra o desenvolvimento e as adaptações do plano de
segurança e saúde;
Dar a conhecer o plano de segurança e saúde para a execução da obra e as suas
alterações aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo menos a parte
que os mesmos necessitam de conhecer por razões de prevenção;
Assegurar a aplicação do plano de segurança e saúde por parte dos seus
trabalhadores, de subempreiteiros e trabalhadores independentes;
Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as
obrigações previstas no número 6.2;
Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigações previstas no
número 6.3;
Colaborar com o coordenador de segurança em obra, bem como cumprir e fazer
respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as directivas
daquele;
Tomar as medidas necessárias a uma adequada organização e gestão do estaleiro,
incluindo a organização do sistema de emergência;
Tomar as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a
pessoas autorizadas;
Organizar um registo actualizado dos subempreiteiros e trabalhadores independentes
por si contratados com actividade no estaleiro, nos termos do número 6.2;
Fornecer ao dono da obra as informações necessárias à elaboração e actualização da
comunicação prévia;
Fornecer ao autor do projecto, ao coordenador de segurança em projecto, ao
coordenador de segurança em obra ou, na falta destes, ao dono da obra, os
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6.2. Empregadores
“Durante a execução da obra, os empregadores devem observar as respectivas
obrigações gerais previstas no regime aplicável em matéria de segurança, higiene e
saúde no trabalho e em especial:


Comunicar, pela forma mais adequada, aos respectivos trabalhadores e aos
trabalhadores independentes por si contratados o plano de segurança e saúde
ou as fichas de procedimento de segurança, no que diz respeito aos trabalhos
por si executados, e fazer cumprir as suas especificações;



Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;



Garantir as condições de acesso, deslocação e circulação necessária à
segurança em todos os postos de trabalho no estaleiro;



Garantir a correcta movimentação dos materiais e utilização dos equipamentos
de trabalho;



Efectuar a manutenção e o controlo das instalações e dos equipamentos de
trabalho antes da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares
durante a laboração;



Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de
substâncias, preparações e materiais perigosos;



Recolher, em condições de segurança, os materiais perigosos utilizados;



Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar resíduos e escombros;



Determinar e adaptar, em função da evolução do estaleiro, o tempo efectivo a
consagrar aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;



Cooperar na articulação dos trabalhos por si desenvolvidos com outras
actividades desenvolvidas no local ou no meio envolvente;



Cumprir as indicações do coordenador de segurança em obra e da entidade
executante;



Adoptar as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho revistas em
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Informar e consultar os trabalhadores e os seus representantes para a
segurança, higiene e saúde no trabalho sobre a aplicação das disposições do
presente diploma.

Quando exercer actividade profissional por conta própria no estaleiro, o empregador
deve cumprir as obrigações gerais dos trabalhadores, previstas no regime aplicável
em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho.”

6.3. Trabalhadores Independentes
“Os trabalhadores independentes são obrigados a respeitar os princípios que visam
promover a segurança e a saúde, devendo, no exercício da sua actividade:


Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicáveis, as obrigações estabelecidas
no número 6.2;



Cooperar na aplicação das disposições específicas estabelecidas para o
estaleiro, respeitando as indicações do coordenador de segurança em obra e
da entidade executante.”

6.4. Dono da Obra
Ver o Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.
6.5. Autor do Projecto
Ver o Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.

IPST, I.P., março 2018
O Coordenador de Segurança em Projecto
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Engº Carlos Leitão
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