
Formação em Segurança e 
Saúde Ocupacional

Cartão de Formação em S.O. 
Para a Construção Civil



Conteúdo do Curso
• Regulamento da C.C.
• Conceitos básicos sobre 

Segurança na C.C.
• Prevenção de acidentes e

diferentes trabalhos na C.C.
• Conhecimentos sobre E.P.I. 

e sua utilização



Regulamento de Higiene e Segurança no 
Trabalho da Construção Civil

• Geral
• Medidas Gerais de 

Prevenção
• Aparelhos Elevatórios
• Escavações a Céu Aberto
• Trabalhos Subterrâneos
• Obras em Coberturas

• Demolições
• Plataformas de Trabalho
• Protecção Colectiva
• Protecção Individual
• Primeiros Socorros

Avaliação



Responsável

Empreiteiro

GovernoGovernoTrabalhadorTrabalhador



Geral – O empreiteiro de Construção Civil deve:

• Esclarecer os trabalhadores 
das possíveis situações de 
perigo a que fiquem sujeitos

• Fornecer dispositivos de 
protecção individual

• Manter as instalações 
sanitárias em boas condições 
de higiene



Geral – O empreiteiro de Construção Civil deve:

• Proporcionar ao pessoal uma 
formação constante sobre higiene 
e segurança no trabalho

• Incentivar a cooperação entre 
todos de modo a prevenir riscos

• Ter um encarregado de segurança 
em obras com mais de 100 
trabalhadores

• Em caso de acidente comunicar o 
ocorrido, num prazo de 24 horas, 
à DSAL



Geral – O trabalhador de Construção Civil deve:

• Zelar pelo bom estado e 
conservação dos equipamentos 
de segurança que lhe sejam 
fornecidos e usá-los de modo 
correcto

• Adquirir conhecimentos de 
segurança e socorrismo junto do 
empreiteiro ou das autoridades



Geral – O trabalhador de Construção Civil deve:



Geral – Respeite a máquina e ela ajuda-o



Camiões-Velocidade de Segurança



Aparelhos Elevatórios - Guindastes



Aparelhos Elevatórios – Cargas Máximas



Aparelhos Elevatórios –
Freios e Outros Dispositivos de Segurança



Aparelhos Elevatórios...



Aparelhos Elevatórios...



Aparelhos Elevatórios...
• Más Condições atmosféricas:
• É proibido içar ou arriar cargas durante os períodos 

de ventos fortes, rajadas e tufões a partir do sinal 8 
ou ......



Aparelhos Elevatórios...

• Distâncias
– Não é permitido o transporte 

de pessoas por meio de 
guindastes ou nas cargas

– Quando um aparelho de 
elevação actue na 
proximidade duma obra onde 
estão trabalhadores, a  
distância entre a parte 
inferior da carga e o 
pavimento não deve ser 
inferior a 

2 Metros



Não é permitido o transporte de pessoas ...



Aparelhos Elevatórios – Meios de Suspensão



Aparelhos Elevatórios – Meios de Suspensão





Aparelhos Elevatórios – Monta - Cargas



Aparelhos Elevatórios –
Monta - Cargas



Aparelhos Elevatórios – Monta-Cargas

1.8 Metros

90 cm





Escavações a Céu Aberto



Escavações a Céu Aberto
– Não escave a sua sepultura

Certifique-se da 
inexistência de 

gases tóxicos ou 
explosivos

Certifique-se 
da 

consistência 
do solo

Máquinas 
pesadas



Escavações a Céu Aberto
– Não escave a sua sepultura



Escavações a Céu Aberto – Entivações

1.2
m

• Os trabalhos de escavação devem 
ser feitos por pequenos troços e 
entivados em seguida



Escavações a Céu Aberto – Entivações

Para 
escavações 
com mais de 
cinco metros de 
profundidade 
as estacas-
pranchas serão 
metálicas



Escavações a Céu Aberto
– Abertura de valas ou trincheiras

• Quando forem utilizadas pás, 
picaretas ou ferramentas 
semelhantes, a distância 
mínima entre trabalhadores 
não pode ser inferior a 1.5 
metros

• Os produtos da escavação 
não podem ser depositados 
a menos de 50 centímetros 
do bordo superior do talude



Escavações a Céu Aberto
– Abertura de valas ou trincheiras

• Ao longo do bordo superior do talude fixar-se-á uma 
prancha de madeira, ou outro material adequado, 
como resguardo, com, pelo menos, 15 centímetros 
de altura, para evitar que os materiais rolem para as 
zonas escavadas



Escavações a Céu Aberto
– Abertura de valas ou trincheiras

• No zona de trabalho de abertura 
de trincheiras cuja profundidade 
seja superior a 2 metros, haverá, 
pelo menos, uma escada com 
corrimão em cada troço de 20 
metros devendo sair 1 metro para 
fora do bordo superior





Trabalhos Subterrâneos

Pessoa 
competente

Depois dos 
testes, OK!



Trabalhos Subterrâneos

• Os trabalhadores que 
descem aos poços são 
obrigados a usar 
capacete de protecção, 
protectores auriculares 
e máscara se 
executarem trabalhos 
de perfuração



Rotulagem dos produtos químicos

 Os recipientes que 
contenham 
produtos químicos 
devem ser 
rotulados de forma 
clara e adequada...

?



Explosivas
 Substâncias ou 

misturas que podem 
explodir sob o efeito de 
uma chama

 As substâncias ou 
misturas são mais 
sensíveis aos choques 
e às fricções



Inflamáveis
As que, no 

estado gasoso, 
são inflamáveis 
ao ar à pressão 
normal



Comburente
Substância ou 

mistura que em 
contacto com outras, 
nomeadamente com 
as inflamáveis, 
apresentam uma 
reacção fortemente 
exotérmica



Tóxicas
Substância ou 

mistura que, por 
inalação, ingestão 
ou por via cutânea, 
pode ocasionar 
riscos graves, 
agudos ou crónicos, 
ou mesmo a morte



Nocivas
Substância ou 

mistura que por 
inalação, ingestão 
ou por via cutânea, 
pode ocasionar 
efeitos de gravidade 
limitada



Irritantes
Substância ou 

mistura que por 
contacto imediato, 
prolongado ou 
repetido com a pele 
ou mucosa, pode 
provocar uma 
reacção inflamatória



Corrosivas
Substância ou 

mistura que em 
contacto com os 
tecidos vivos, pode 
exercer sobre eles 
uma acção 
destrutiva







Obras em Coberturas
– A coberto do perigo

• Guarda - corpos
• Plataformas
• Escadas de telhador
• Tábuas de rojo Nunca inferior a 40 

centímetros



Obras em Coberturas
• Quando não seja possível a 

utilização de plataformas 
escadas ou tábuas de rojo, os 
grabalhadores disporão de 
cintos de segurança que lhes 
permitam prender-se a um ponto 
resistente da construção, e de 
redes de segurança



Obras em Coberturas 
– Coberturas de fraca resistência



Demolições na Obra

• Os trabalhos de demolição 
serão dirigidos por pessoa 
competente

• Nenhum trabalhador deverá
executar trabalhos de 
desmontagem ou demolição 
para os quais não esteja 
habilitado

• Os trabalhadores deverão estar 
equipados com luvas, capacete 
de protecção, óculos ou viseira 
e calçado de segurança



Demolições na Obra - Cuidados

• Sempre que possível 
utilizar o método de 
molhagem durante os 
procedimentos de 
demolição



Demolições na Obra - Cuidados

• Muros e paredes devem ser desembaraçados de todas as 
peças salientes de madeira e ferro, quando a saliência for 
superior a 2 metros

• Prevendo-se a formação de pós ou poeiras, os trabalhadores 
devem usar máscaras de protecção



Materiais de Demolição

• Os produtos resultantes das demolições não devem ser 
atirados de uma altura que possa  causar danos aos 
trabalhadores ou pessoas que se encontrem perto do local

• Os materiais de demolição, sobretudo os de grande volume, 
devem ser arriados com cuidado, por meio de mecanismos 
elevatórios, para zonas vedadas





Plataformas de Trabalho
- Perto do céu sem medo
• É obrigatório o emprego de plataformas quando os trabalhadores 

tenham de exercer actividades a mais de 2 metros de altura ou de 
qualquer superfície que não ofereça condições de segurança



Plataformas de Trabalho
- Perto do céu sem medo

• As plataformas devem ser mantidas 
limpas e desembaraçadas de entulhos 
e destroços Óleo



Plataformas de Trabalho - Andaimes
• Os andaimes serão 

inspeccionados em 
revisões periódicas de 
30 dias e sempre que 
tenha havido temporal 
ou interrupção da sua 
utilização por período 
superior a 15 dias.

• Os resultados serão 
registados no 
formulário 13



Plataformas de Trabalho - Andaimes

• 40 centímetros de 
largura

• Se a plataforma for 
usada não só para 
passagem de pessoas 
mas também de 
materiais, deverá ter, 
pelo menos 65
centímetros de largura





Plataformas de Trabalho - Escadas

1Metro



Protecção Colectiva
- Guarda – corpos e Guarda - cabeças

• Guarda – corpos 
situados à altura de 
90 cm

• Guarda – cabeças 
com a altura mínima 
de 15 cm

Mais de

2 metros







Protecção Colectiva - Arrumação







Protecção Colectiva

Arrumação



Protecção Colectiva

Prevenção de quedas (A)



Protecção Colectiva

Prevenção de quedas (B)



Protecção Colectiva

Prevenção de quedas (C)



Protecção Colectiva

Limpeza de manchas de óleo



Foi só azar?



Protecção Colectiva - Tapumes



Protecção de 
Máquinas

Protecção Colectiva



Máquinas na Construção Civil









Protecção Colectiva
- Segurança Eléctrica

• É obrigatória a revisão e 
inspecção, pelo menos uma 
vez cada 60 dias, de todos 
os sistemas eléctricos 
temporários existentes nas 
obras, devendo ser 
elaborado um relatório 
técnico

• Não utilizar aparelhos 
eléctricos à chuva



Paragem 
respiratória Asfixia

Descoordenação 
motora/muscularParagem 

cardíaca

Efeitos da corrente eléctrica ao passar 
pelo corpo humano



Segurança de tomadas eléctricas

Cabos fixos



Segurança de tomadas eléctricas

• Não use tomadas partidas

• Não sobrecarregue as 
tomadas



Segurança de tomadas eléctricas

• Use TOMADAS!!

• Não puxe pelos cabos



Isolamento duplo
• As ferramentas eléctricas com 

corpo plástico que apresentam 
este símbolo, não possuem cabo 
de ligação à terra, mas possuem 
isolamento.



Protecção Colectiva
- Segurança Eléctrica



Protecção Colectiva - Soldadura



Protecção Colectiva
– Proibição de Fumar ou Foguear

• É proibido fumar ou foguear nos locais de 
construção em que estejam a ser usados líquidos 
ou substâncias inflamáveis ou explosivas







Protecção Individual
- A protecção começa em si, Defenda-se!!



Protecção Individual - Capacetes 

• O uso de capacete 
de protecção é
obrigatório em todos 
os locais de 
trabalho...



Protecção Individual 
- Capacetes
Protecção Individual 
- Capacetes

CapacetesCapacetes

Capacete com 
viseira
Capacete com 
viseira

EN397EN397



Protecção Individual
– Óculos de protecção



Protecção Individual
– Óculos de protecção
ProtecProtecçção Individualão Individual
–– ÓÓculos de protecculos de protecççãoão

EN166, ANSI Z81EN166, ANSI Z81



Protecção Individual
– Equipamento de protecção respiratória

• Gases e 
Poeiras 
Nocivas





Protecção Individual
– Protectores auriculares

• Use protectores 
auriculares

• Faça exames 
audiométricos 
periódicos





Vestuário de 
protecção

Vestuário de 
protecção

 Poeiras e amianto
 Químicos
 Reflectoras
 Calor
 Frio

 Poeiras e amianto
 Químicos
 Reflectoras
 Calor
 Frio

EN407 para calorEN407 para calor





Protecção Individual
– Cintos de segurança



Sistemas anti-quedas

EN361, EN360, 
EN352-2, EN358
EN361, EN360, 
EN352-2, EN358



Protecção Individual
– Luvas

• O pessoal incumbido de 
trabalhos de soldadura 
deve usar calçado 
apropriado, óculos o 
viseira com vidros 

inactínicos e luvas



Protecção Individual
– Luvas
Protecção Individual
– Luvas

EN388, 
EN407 
EN388, 
EN407 



Protecção Individual
– Calçado
Protecção Individual
– Calçado

Prot. Química.

Prot. 
Antiestática

Para óleo

Antiderrapagem

Prot. Planta do 
Pé.

Prot. Dedos e 
Peito do Pé

Tipos de calçadoTipos de calçado

EN345, AS/NZ2210.2, 
SS105, MS967
EN345, AS/NZ2210.2, 
SS105, MS967



Primeiros Socorros

• Todas  as obras de construção 
devem possuir uma caixa de 
primeiros socorros, em local bem 
visível e acessível, por cada 50 
trabalhadores existentes

• A caixa de primeiros socorros 
deve apresentar na face mais 
visível, uma cruz vermelha 
desenhada no centro



Conteúdo da caixa de primeiros socorros

Quantidade 
suficiente

Quantidade 
suficiente

Quantidade 
suficiente

Alfinetes de segurança
111Ligadura elástica
321Rolo de adesivo
842Ligadura triangular

1263Pacote de 30g de algodão 
hidrófilo

362412Ligaduras de gaze de vários 
tamanhos

1263Compressas esterilizadas 
médias sem medicação

24126Compressas esterilizadas 
pequenas sem medicação

111Livro de 1°s Socorros

Acima de 
50

De 10 a 49Menos de 10



Primeiros Socorros - Maca

• Deverá existir uma 
maca junto à caixa 
de primeiros 
socorros



Primeiros Socorros - Socorrista

• Nas obras de 
construção com mais 
de 30 trabalhadores 
deve existir, pelo 
menos, um socorrista



Encontre 
os erros!!!







Não ponha
os cabos 
no chão! 



Feche os 
quadros 

eléctricos!



Coloque 
guarda-
corpos!





Não fique 
debaixo das 
cargas!



Use 
dispositivo de 

segurança 
nos ganchos






