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1 Geral

Funcionários sem
formação no âmbito de
segurança e higiene no

trabalho

X

De acordo com o ponto 1 do Artigo 20.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro “ O trabalhador deve receber
uma formação adequada no domínio da segurança e saúde no trabalho, tendo em atenção o posto de
trabalho e o exercício de actividades de risco elevado.”
De acordo com o ponto 3 do Artigo 20.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro “O empregador deve formar, em
número suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e os riscos existentes, os trabalhadores responsáveis
pela aplicação das medidas de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação, trabalhadores,
bem como facultar-lhes material adequado. “
De acordo com o ponto 4 do Artigo 20.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, “A formação dos trabalhadores
da empresa sobre segurança e saúde no trabalho deve ser assegurada de modo a que não possa resultar
prejuízo para os mesmos.”
De forma a dar cumprimento ao referido anteriormente, todos os trabalhadores afetos à empresa devem
receber anualmente formação no âmbito de higiene e segurança no trabalho.

2 Geral

Ausência de consulta
aos trabalhadores em
matéria de segurança,

higiene e saúde no
trabalho

X

De acordo com o Artigo 18.º do Capítulo III do Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro o empregador deve consultar
por escrito, pelo menos, uma vez por ano, os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde ou,
na sua falta, os próprios trabalhadores sobre:
- A avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no trabalho;
- As medidas de segurança e saúde;
- As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e nas funções, tenham repercussão sobre a segurança e
saúde no trabalho;
- O programa e a organização da formação no domínio da segurança e saúde no trabalho;
- A designação do representante do empregador que acompanha a atividade da modalidade de serviço
adotada;
- A designação e a exoneração dos trabalhadores que desempenham funções especificas nos domínios da
segurança e saúde no local de trabalho;
-A designação dos trabalhadores responsáveis pelas medidas em matéria de primeiros socorros, de combate a
incêndios e de evacuação das instalações;
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- A modalidade de serviços a adotar;
- O equipamento de proteção que seja necessário utilizar;
- Os riscos para a segurança e saúde, bem como as medidas de proteção e de prevenção e a forma como se
aplicam, quer em relação à atividade desenvolvida quer em relação à empresa, estabelecimento ou serviço;
- A lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos que ocasionem incapacidade para o trabalho superior a
três dias úteis e os respetivos relatórios.

3 Geral Ausência de medidas
de autoproteção

X

De acordo com o Decreto-Lei n.º 220/2008, retificado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, que engloba as disposições
regulamentares de segurança contra incêndio aplicáveis a todos os edifícios e recintos distribuídas por
utilizações-tipo, sendo cada uma delas, por seu turno, estratificada por categorias de risco de incêndio. O
presente Decreto-Lei baseia-se nos princípios gerais da preservação da vida humana, do ambiente e do
património cultural.
Visando em cada um dos princípios:
a) Reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios;
b) Limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos,
nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão;
c) Facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco;
d) Permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro.
A resposta relativamente às medidas de auto - proteção exigíveis é estruturada com base na definição das
utilizações-tipo, dos locais de risco e das categorias de risco, que orientam as distintas disposições de segurança
constantes deste regime.
É por isso conveniente averiguar em que categoria de risco recai a empresa, de forma a decidir sobre as
medidas de autoproteção necessárias.
De acordo com o ponto 9 do Artigo 15.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, o empregador deve
estabelecer em matéria de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação as medidas que
devem ser adotadas e identificação dos trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar
os contactos necessários com as entidades externas competentes para realizar aquelas operações e as de
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emergência médica.

4 Geral
Ausência de sistema

automático de deteção
de incêndios

X

De acordo com o Artigo 116.º, Título VI, Capitulo III, da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro, os Edifícios
devem estar equipados com sistemas que permitam detetar o incêndio e, em caso de emergência, difundir o
alarme para os seus ocupantes, alertar os bombeiros e acionar sistemas e equipamentos de segurança.
Recomenda-se a instalação de um Sistema Automático de Deteção de Incêndios devidamente sinalizado.
Exemplo:

5 Geral

Ausência de
registos/plano de
manutenção de

máquinas e
equipamentos de

trabalho

X

De acordo com o ponto 2 do Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro, relativo à manutenção
dos equipamentos de trabalho, “Se o equipamento de trabalho dispuser de livrete de manutenção, este deve
estar atualizado.”. Caso não exista livrete, recomenda-se a elaboração de um plano de manutenção de
equipamentos de trabalho onde seja registado o tipo de intervenção efetuada em cada equipamento de
trabalho.

6 Geral Sinalização colocada
nos blocos autónomos

X

De acordo com o ponto 7 do Artigo 112.º, Título VI, Capitulo I, da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro "As
placas de sinalização devem ser colocadas o mais próximo possível das fontes luminosas existentes, a uma
distância inferior a 2 metros em projeção horizontal, mas não colocadas sobre os aparelhos, à exceção dos
difusores de um ou duas faces:
     - em vias de evacuação;
     - em locais da 1.ª categoria de risco das utilizações-tipo III a XI, desde que a colagem dos pictogramas sobre
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os equipamentos não prejudique os níveis de iluminação mínimos a garantir nem as dimensões mínimas legais
das placas face às distâncias de visibilidade."

7 Geral

A sinalização do
percurso de evacuação

não é a permitida por
lei (saída / exit)

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
De acordo com o ponto 8 do Artigo 4.º da Portaria 1456-A/95 de 11 de dezembro, “Os sinais de salvamento ou
de socorro devem ter forma rectangular ou quadrada e um pictograma branco sobre fundo verde, que deve
cobrir, pelo menos, 50% da superfície do sinal.”. Recomenda-se a colocação/substituição da sinalização
existente, pela sinalização legalmente exigida, exemplo:

8 Auditório Ausência de marcação
dos degraus

X

De acordo com o Artigo 9.º da Portaria n.º 1456-A/95 de 8 de agosto “A sinalização dos riscos de choque
contra obstáculos, bem como de queda de objetos ou de pessoas no interior das zonas da empresa ou do
estabelecimento a que o trabalhador tenha acesso no âmbito do seu trabalho, é feita com as cores amarela e
negra, alternadas, ou com as cores vermelha e branca alternadas. A sinalização (…) deve ter em conta as
dimensões do obstáculo ou do local perigoso a assinalar e ser constituída por bandas de duas cores alternadas
com superfícies sensivelmente iguais, sob a forma de faixas com uma inclinação de cerca de 45º (…)”
Recomenda-se que se proceda à sinalização dos degraus através de bandas de cor amarela e negra ou
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vermelha e branca alternadas ou mesmo fitas fotoluminescentes.

9 Auditório

Ausência de sinalização
do perigo de

eletrocussão - quadro
elétrico

X

De acordo com o Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 141/95 de 14 de junho, "o empregador deve garantir a existência
de sinalização de segurança e de saúde no local de trabalho sempre que os riscos não possam ser evitados ou
suficientemente diminuídos com meios técnicos de proteção coletiva." De forma a dar cumprimento à referida
obrigação legal, deve sinalizar-se junto do quadro elétrico o perigo de eletrocussão.
A placa de sinalização deve ser de material rígido fotoluminescente, de forma a dar cumprimento ao Artigo
110.º Titulo VI, Capitulo I do Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro.
Exemplo:

10 Auditório
Ausência da tampa /
porta de proteção do

quadro elétrico

X

De acordo com o ponto 412.2.3  Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de setembro “As barreiras e os invólucros devem
ser fixados de forma segura e terem robustez e durabilidade suficientes para manter os códigos IP exigidos e
permitirem uma separação suficiente das partes activas nas condições conhecidas de serviço normal, tendo
em conta as condições de influências externas.”.
Recomenda-se assim a colocação da tampa do quadro elétrico e que se proceda à ligação à terra do mesmo.

11 Geral Ausência de revisão dos
carreteis

X De acordo com a artigo 5.º, ponto 3 da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro, o material de combate contra
incêndios deve encontrar-se em perfeito estado de funcionamento. A Norma Portuguesa EN-671-3 – Instalações
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fixas de combate a incêndio – Sistemas armados com mangueira - Parte 3(Manutenção das bocas de incêndio
armadas com manqueiras semi-rígidas e das bocas de incêndio armadas com mangueiras flexíveis) define, no
ponto 6.1, que deve ser feita uma inspeção e manutenção anual, e no ponto 6.2, que deve ser feita uma
inspeção e manutenção periódica, de todas as mangueiras, de 5 em 5 anos (de acordo com a(s) Norma(s) EN
671-1 e/ou EN 671-2), ambas por pessoa competente.

12 Gabinetes Sinalização de saída –
inexistente

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
"A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a
informação que contém deva ser conhecida", de acordo com o n.º1, do artigo 111.º, da Portaria 1532/2008 de
29 de Dezembro.
Recomenda-se a colocação de uma placa de indicação de saída nos vários sectores da empresa que não se
encontram devidamente sinalizados, exemplo:"

13 Repografia Sinalização de saída –
inexistente

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
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sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
"A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a
informação que contém deva ser conhecida", de acordo com o n.º1, do artigo 111.º, da Portaria 1532/2008 de
29 de Dezembro.
Recomenda-se a colocação de uma placa de indicação de saída nos vários sectores da empresa que não se
encontram devidamente sinalizados, exemplo:"

14 Salas Sinalização de saída –
inexistente

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
"A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a
informação que contém deva ser conhecida", de acordo com o n.º1, do artigo 111.º, da Portaria 1532/2008 de
29 de Dezembro.
Recomenda-se a colocação de uma placa de indicação de saída nos vários sectores da empresa que não se
encontram devidamente sinalizados, exemplo:"

15 Laboratório Ausência resguardos
anti estilhaços nas

X De acordo com o ponto 2 do Artigo 3.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro “A concepção, a realização e o



LEGENDA: PA: Pendente de Avaliação OM: Oportunidade de Melhoria AC: A Corrigir

Ref. Secção/Tarefas/Equipa
mentos Não Conformidade PA OM AC Medidas Corretivas/Preventivas

Re
sp

on
sá

ve
l

pe
la

 E
xe

cu
çã

o

D
a

ta
 d

e
Im

pl
em

en
ta

çã
o/

Ru
br

ic
a

luminárias

material da instalação eléctrica devem respeitar as determinações constantes da legislação específica
aplicável, nomeadamente o Regulamento de Segurança e Instalações de Utilização de Energia Eléctrica.”
De acordo com o ponto 3 do Artigo 8.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro “As instalações de iluminação
não devem constituir um factor de risco para os trabalhadores”
De acordo com o ponto 482.2.9 da Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de setembro, que estabeleceu as Regras
Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, “(…) Nos locais em que as lâmpadas e os restantes
elementos das luminárias sejam susceptíveis de sofrerem danos mecânicos, esses equipamentos devem ser
protegidos contra as solicitações a que possam ficar submetidos. Esta protecção pode ser conseguida, por
exemplo, por meio de tampas plásticas, de grelhas ou de tampas de vidro, suficientemente robustos. Estas
protecções não devem ser montadas em suportes, excepto nos casos previstos durante a construção.”
Recomenda-se que se proceda à instalação de resguardos anti estilhaços nas luminárias de forma a dar
cumprimento ao ponto 482.2.9 da Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de setembro e ao ponto 3 do Artigo 8.º da
Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro.

16 Laboratório Sinalização de saída –
inexistente

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
"A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a
informação que contém deva ser conhecida", de acordo com o n.º1, do artigo 111.º, da Portaria 1532/2008 de
29 de Dezembro.
Recomenda-se a colocação de uma placa de indicação de saída nos vários sectores da empresa que não se
encontram devidamente sinalizados, exemplo:"
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17 Cozinha (Refeitório)

Condutor de proteção
(fio terra) não se

encontra ligado às
bancadas

X

De acordo com os pontos 558.4.2.1 e 558.4.2.2  Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de setembro “As barreiras ou os
invólucros amovíveis, destinados a impedir o contacto directo com as partes activas, não devem poder ser
retirados sem a ajuda de uma ferramenta, de uma chave ou sem o cumprimento de qualquer uma das outras
condições indicadas na secção 412.2.4. Todas as massas devem ser ligadas directamente entre si por meio de
ligações apropriadas ou utilizando condutores de protecção. O circuito de protecção deve garantir uma boa
condutibilidade e poder suportar a corrente máxima de defeito, tendo em conta as características dos
dispositivos de protecção e de corte.”.
Recomenda-se assim que se proceda à ligação do condutor de proteção (fio terra) às bancadas por forma a
proceder ao isolamento destas.

18 Cozinha (Refeitório)

Ausência de sinalização
da localização do

comando de corte de
gás

X

De acordo com o artigo 88.º do Capítulo IV da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro "As cozinhas ou outros
locais de confecção ou reaquecimento de alimentos., fixos ou móveis, com potência instalada não superior a
20 kW, são permitidos, desde que: d) Sejam equipados com dispositivos de corte e comando,
permanentemente acessíveis e sinalizados, que assegurem, por accionamento manual, a interrupção da
alimentação de combustível e de fornecimento de energia aos aparelhos;"
De acordo com o artigo 90.º do Capítulo IV da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro “As cozinhas, com
potencia útil total instalada superior a 20 kW devem ser equipadas com dispositivos devidamente sinalizados,
instalados junto ao respectivo acesso principal, que assegurem, por accionamento manual: a) A interrupção
da alimentação de combustível e de fornecimento de energia aos aparelhos, qualquer que seja o tipo de
combustível ou energia utilizados;”
Recomenda-se a sinalização do local de corte do gás, para que em caso de emergência este seja facilmente
identificável, por exemplo:
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19 Cozinha (Refeitório)
Meios de intervenção

em número insuficiente -
extintor de co2

X

Segundo o ponto n.º1 e 2 do artigo 163.º da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro, os edifícios devem estar
equipados com extintores devidamente dimensionados e adequadamente distribuídos, de forma que a
distância a percorrer de qualquer saída de um local de risco para caminhos de evacuação até ao extintor mais
próximo não exceda 15 m.
Na ausência de outro critério de dimensionamento, devidamente justificado, os extintores devem ser calculados
à razão de:
18 L de agente extintor padrão por 500 m2 ou fração de área de pavimento do piso em que se situem;
Um por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fração, com um mínimo de dois por piso.

Aconselha-se a colocação de Extintor de CO2 no local devido às características do local e aos equipamentos
aqui presentes.

20 Bar

Ausência de sinalização
do perigo de

eletrocussão - quadro
elétrico

X

De acordo com o Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 141/95 de 14 de junho, "o empregador deve garantir a existência
de sinalização de segurança e de saúde no local de trabalho sempre que os riscos não possam ser evitados ou
suficientemente diminuídos com meios técnicos de proteção coletiva." De forma a dar cumprimento à referida
obrigação legal, deve sinalizar-se junto do quadro elétrico o perigo de eletrocussão.
A placa de sinalização deve ser de material rígido fotoluminescente, de forma a dar cumprimento ao Artigo
110.º Titulo VI, Capitulo I do Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro.
Exemplo:
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21 Bar Ausência de marcação
do degrau

X

De acordo com o Artigo 9.º da Portaria n.º 1456-A/95 de 8 de agosto “A sinalização dos riscos de choque
contra obstáculos, bem como de queda de objetos ou de pessoas no interior das zonas da empresa ou do
estabelecimento a que o trabalhador tenha acesso no âmbito do seu trabalho, é feita com as cores amarela e
negra, alternadas, ou com as cores vermelha e branca alternadas. A sinalização (…) deve ter em conta as
dimensões do obstáculo ou do local perigoso a assinalar e ser constituída por bandas de duas cores alternadas
com superfícies sensivelmente iguais, sob a forma de faixas com uma inclinação de cerca de 45º (…)”
Recomenda-se que se proceda à sinalização do desnível através de bandas de cor amarela e negra ou
vermelha e branca alternadas.

22 Bloco C Ausência de sinalização
da central de incêndios

X

De acordo com o Artigo 112.º, Título VI, Capitulo I, da  Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro “Toda a
sinalização referente às indicações de evacuação e localização de meios de intervenção, alarme e alerta,
quando colocada nas vias de evacuação, deve estar na perpendicular ao sentido das fugas possíveis nessas
vias.”. Recomenda-se que se proceda à sinalização da Central de Incêndios de acordo com o artigo acima
referido.
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23 Salas de aula Sinalização de saída –
inexistente

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
"A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a
informação que contém deva ser conhecida", de acordo com o n.º1, do artigo 111.º, da Portaria 1532/2008 de
29 de Dezembro.
Recomenda-se a colocação de uma placa de indicação de saída nos vários sectores da empresa que não se
encontram devidamente sinalizados, exemplo:"

24 Repografia Conteúdo insuficiente -
1os socorros

X

A informação técnica 2/2010 Emergência e Primeiros Socorros em Saúde Ocupacional da Direcção-Geral da
Saúde estabelece no Anexo I (Informação técnica 1/2009 – Primeiros Socorros no Local de Trabalho) que o
conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros deve estar devidamente listado e ser revisto
periodicamente, com especial atenção para as datas de validade.
Preferencialmente deverão existir junto da mala/caixa/armário de primeiros socorros procedimentos escritos
relativos à atuação a prestar nas situações de acidente mais comuns.
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O conteúdo mínimo de uma mala/caixa/armário de primeiros socorros deverá consistir em:
     - Compressas de diferentes dimensões;
     - Pensos rápidos;
     - Rolo adesivo;
     - Ligadura não elástica;
     - Solução anti - séptica (unidose);
     - Álcool etílico 70% (unidose);
     - Soro fisiológico (unidose);
     - Tesoura de pontas rombas;
     - Pinça;
     - Luvas descartáveis em latex;

25 Tractor

Ausência de proteção
das partes móveis da

máquina /
equipamento contra
contatos involuntários

X

De acordo com o ponto 1 do Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro, relativo a riscos de
contacto mecânicos, “Os elementos móveis de um equipamento de trabalho que possam causar acidentes por
contacto mecânico devem dispor de protetores que impeçam o acesso às zonas perigosas ou de dispositivos
que interrompam o movimento dos elementos moveis antes do acesso a essas zonas.” Recomenda-se a
implementação de resguardos fixos ou dispositivos equivalentes de forma a assegurar a segurança e saúde dos
trabalhadores na utilização dos diversos equipamentos existentes no sector de fabrico.

26 Tractor Ausência de arco de
protecção

X O Tractor deve ter presente um Arco de Protecção que impossibilite o capotar deste em caso de acidente.

27 Armazém de
fitofármacos

Ausência de sinalização
do uso obrigatório de

equipamentos de
proteção individual nas

instalações (e.c.e.s.)

X

De acordo com o ponto 1 do artigo 47.º do Capítulo XI do Decreto-Lei 243/86 de 20 de agosto "Deve existir à
disposição dos trabalhadores vestuário de trabalho e ou dispositivo de protecção individual conta os riscos
resultantes das tarefas e operações efectuadas sempre que sejam insuficientes as medidas técnicas de higiene
e segurança de carácter geral."
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De acordo com o ponto 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 141/95 de 14 de junho "O empregador deve garantir a
existência de sinalização de segurança e de saúde no trabalho adequada, de acordo com as prescrições
deste diploma, sempre que esses riscos não puderem ser evitados eu suficientemente diminuídos com meios
técnicos de protecção colectiva ou com medidas, métodos ou processos de organização do trabalho".
De acordo com a alínea a) do artigo 6.º do mesmo diploma, têm carácter permanente "As placas de
proibição, aviso e obrigação."
Recomenda-se a colocação de sinalização de obrigação do uso de equipamentos de proteção individual.

28 Armazém de
fitofármacos

Ausência de sinalização
de proibição de fumar

e/ou foguear (armazéns
de produtos

fitofarmacêuticos)

X

De acordo com o artigo 4.º do Capítulo II do Decreto-Lei n.º 173/2005 de 21 de outubro “As empresas
distribuidoras e os estabelecimentos de venda devem implementar procedimentos para o armazenamento e
manuseamento seguro dos produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente o registo de existências e movimentos,
a limitação de acesso apenas a pessoal autorizado e o modo de evitar e tratar derrames acidentais e
incêndios.”
Recomenda-se colocação de sinalização de proibição de fumar e / ou foguear na entrada do armazém de
produtos fitofarmacêuticos.

29 Armazém de
fitofármacos

Ausência de sinalização
de proibição de

entrada a pessoas não
autorizadas (armazéns

de produtos
fitofarmacêuticos)

X

De acordo com o artigo 4.º do Capítulo II do Decreto-Lei n.º 173/2005 de 21 de outubro “As empresas
distribuidoras e os estabelecimentos de venda devem implementar procedimentos para o armazenamento e
manuseamento seguro dos produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente o registo de existências e movimentos,
a limitação de acesso apenas a pessoal autorizado e o modo de evitar e tratar derrames acidentais e
incêndios.”
Recomenda-se colocação de sinalização de proibição de entrada a pessoas não autorizadas no armazém de
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produtos fitofarmacêuticos.

30 Armazém de
fitofármacos

Ausência de
procedimentos em caso
de derrame (armazéns

de produtos
fitofarmacêuticos)

X

De acordo com o artigo 4.º do Capítulo II do Decreto-Lei n.º 173/2005 de 21 de outubro “As empresas
distribuidoras e os estabelecimentos de venda devem implementar procedimentos para o armazenamento e
manuseamento seguro dos produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente o registo de existências e movimentos,
a limitação de acesso apenas a pessoal autorizado e o modo de evitar e tratar derrames acidentais e
incêndios.”
Recomenda-se a elaboração e implementação de procedimentos de trabalho em caso de derrames
acidentais e de incêndio.

31 Armazém de
fitofármacos

Ausência de bacias de
retenção

X

De acordo com a alínea c) do ponto 1 do artigo 29.º da secção I do Capítulo VI do Decreto-Lei 243/86 de 20 de
agosto, relativo às condições de armazenagem dos produtos ou substâncias incómodas, insalubres, perigosos,
tóxicos ou infectantes, "O pavimento deve ser escavado, de modo a poder receber o conteúdo das
embalagens que sejam susceptíveis de deterioração."
Recomenda-se a instalação de bacias de retenção para os produtos.

32 Armazém de
fitofármacos

Ausência de sinalização
dos meios de

intervenção contra
incêndio

X

De acordo com o ponto 3 do artigo 163.º do Capítulo V da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro “Os
extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados sempre que necessário e instalados em locais
bem visíveis, colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não superior a
1,2 m do pavimento (…)”, pelo que se recomenda a sua sinalização."

33 Armazém Agrícola X
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Tubagem de fluidos não
identificada

De acordo com o Artigo 83º. da Portaria 53/71 de 3 de fevereiro. Os tubos, torneiras, válvulas e acessórios das
tubagens e canalizações devem estar dispostos de maneira a ser seguidos e encontrados facilmente e serem
pintados ou marcados com cores convencionais a fim de permitirem identificar o seu conteúdo.
Cores normalizadas de sinalização de tubagens (Norma Np-182)
a) Cores de fundo, para as instalações em que se considera suficiente a simples identificação da natureza
geral do fluído canalizado:
São duas as modalidades de aplicação da cor de fundo:
1) Em toda a extensão da canalização; ou
2) Em anéis com comprimento igual a quatro vezes o diâmetro exterior da tubagem, incluindo o forro quando
existir, mas nunca inferior a 150 mm. Devendo a distância entre anéis não ultrapassar 6 m. Os aparelhos de
regulação e de comando serão pintados com a cor de Fundo correspondente, exceto se o fluído é destinado
a combate a incêndio, caso em que os aparelhos deverão ser pintados de vermelho.
b) Cores de fundo, com indicações codificadas adicionais, para as instalações onde é de grande importância
a identificação, tanto quanto possível completam, da natureza e das características do fluido canalizado.
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34 Armazém Agrícola Falta de organização
dos locais de trabalho

X De acordo com o ponto 3 do Artigo 4.º da Portaria nº 987/93 de 6 de outubro, “As instalações de cada posto de
trabalho deve permitir a evacuação rápida e em máxima segurança dos trabalhadores.”
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(e.c.e.s.)

A ordem e limpeza dos locais de trabalho são um dos pilares fundamentais pelos quais a empresa tem que se
orientar. A ordem e limpeza dão-nos uma ideia da preocupação por parte da empresa das condições de
segurança e higiene.
Existem vários fatores de perigosidade relacionados com a ordem e limpeza:
     - Existência de substâncias e materiais mal acondicionados;
     - Ausência de limpeza tanto interior como exterior;
     - Desordem generalizada.
Recomenda-se que se mantenham os postos de trabalho limpos e ordenados, os caminhos de circulação e
portas sempre livres de obstáculos e que se estabeleçam hábitos periódicos de limpeza do local de trabalho.

35 Oficina Ausência de marcação
do desnível

X

De acordo com o Artigo 9.º da Portaria n.º 1456-A/95 de 8 de agosto “A sinalização dos riscos de choque
contra obstáculos, bem como de queda de objetos ou de pessoas no interior das zonas da empresa ou do
estabelecimento a que o trabalhador tenha acesso no âmbito do seu trabalho, é feita com as cores amarela e
negra, alternadas, ou com as cores vermelha e branca alternadas. A sinalização (…) deve ter em conta as
dimensões do obstáculo ou do local perigoso a assinalar e ser constituída por bandas de duas cores alternadas
com superfícies sensivelmente iguais, sob a forma de faixas com uma inclinação de cerca de 45º (…)”
Recomenda-se que se proceda à sinalização do desnível do cais de cargas/descargas através de bandas de
cor amarela e negra ou vermelha e branca alternadas.

36 Lagar

Ausência de sinalização
do perigo de

eletrocussão - quadro
elétrico

X

De acordo com o Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 141/95 de 14 de junho, "o empregador deve garantir a existência
de sinalização de segurança e de saúde no local de trabalho sempre que os riscos não possam ser evitados ou
suficientemente diminuídos com meios técnicos de proteção coletiva." De forma a dar cumprimento à referida
obrigação legal, deve sinalizar-se junto do quadro elétrico o perigo de eletrocussão.
A placa de sinalização deve ser de material rígido fotoluminescente, de forma a dar cumprimento ao Artigo
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110.º Titulo VI, Capitulo I do Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro.
Exemplo:

37 Lagar

A sinalização do
percurso de evacuação

não é a permitida por
lei (saída / exit)

X

De acordo com o ponto 5 do Artigo 4.º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro "As vias e as saídas de
emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação em vigor."
É necessário assegurar que todos os utentes de um edifício, em qualquer ponto que se encontrem, tenham ao
seu dispor instruções claras e precisas de como atingir um local seguro. Estas instruções são transmitidas por
sinais de evacuação normalizados ao longo do percurso de evacuação. É fundamental que ao chegar a um
sinal o utente consiga visualizar o seguinte e continuar assim até à saída.
De acordo com o ponto 8 do Artigo 4.º da Portaria 1456-A/95 de 11 de dezembro, “Os sinais de salvamento ou
de socorro devem ter forma rectangular ou quadrada e um pictograma branco sobre fundo verde, que deve
cobrir, pelo menos, 50% da superfície do sinal.”. Recomenda-se a colocação/substituição da sinalização
existente, pela sinalização legalmente exigida, exemplo:

38 Lagar Local não sinalizado
(e.c.e.s.) - 1os socorros

X Segundo o ponto 21º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro o local onde são armazenados os utensílios de
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primeiros socorros deve estar devidamente sinalizado, exemplo de sinalética a utilizar:
A placa de sinalização deve ser de material rígido fotoluminescente, de forma a dar cumprimento ao artigo
110.º Titulo VI, Capitulo I da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro.

39 Lagar Conteúdo insuficiente -
1os socorros

X

A informação técnica 2/2010 Emergência e Primeiros Socorros em Saúde Ocupacional da Direcção-Geral da
Saúde estabelece no Anexo I (Informação técnica 1/2009 – Primeiros Socorros no Local de Trabalho) que o
conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros deve estar devidamente listado e ser revisto
periodicamente, com especial atenção para as datas de validade.
Preferencialmente deverão existir junto da mala/caixa/armário de primeiros socorros procedimentos escritos
relativos à atuação a prestar nas situações de acidente mais comuns.

O conteúdo mínimo de uma mala/caixa/armário de primeiros socorros deverá consistir em:
     - Compressas de diferentes dimensões;
     - Pensos rápidos;
     - Rolo adesivo;
     - Ligadura não elástica;
     - Solução anti - séptica (unidose);
     - Álcool etílico 70% (unidose);
     - Soro fisiológico (unidose);
     - Tesoura de pontas rombas;
     - Pinça;
     - Luvas descartáveis em latex;
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40 Queijaria Local não sinalizado
(e.c.e.s.) - 1 os socorros

X

Segundo o ponto 21º da Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro o local onde são armazenados os utensílios de
primeiros socorros deve estar devidamente sinalizado, exemplo de sinalética a utilizar:
A placa de sinalização deve ser de material rígido fotoluminescente, de forma a dar cumprimento ao artigo
110.º Titulo VI, Capitulo I da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro.

41 Queijaria Conteúdo insuficiente -
1os socorros

X

A informação técnica 2/2010 Emergência e Primeiros Socorros em Saúde Ocupacional da Direcção-Geral da
Saúde estabelece no Anexo I (Informação técnica 1/2009 – Primeiros Socorros no Local de Trabalho) que o
conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros deve estar devidamente listado e ser revisto
periodicamente, com especial atenção para as datas de validade.
Preferencialmente deverão existir junto da mala/caixa/armário de primeiros socorros procedimentos escritos
relativos à atuação a prestar nas situações de acidente mais comuns.

O conteúdo mínimo de uma mala/caixa/armário de primeiros socorros deverá consistir em:
     - Compressas de diferentes dimensões;
     - Pensos rápidos;
     - Rolo adesivo;
     - Ligadura não elástica;
     - Solução anti - séptica (unidose);
     - Álcool etílico 70% (unidose);
     - Soro fisiológico (unidose);
     - Tesoura de pontas rombas;
     - Pinça;
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     - Luvas descartáveis em latex;

42 Servidor (Bloco C) Extintor de co2 X

Segundo o ponto n.º1 e 2 do artigo 163.º da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro, os edifícios devem estar
equipados com extintores devidamente dimensionados e adequadamente distribuídos.
Pelas características do espaço aconselha-se a colocação de um extintor de CO2 no local, colocado em
suporte próprio e devidamente sinalizado.

Observações: O espaço da queijaria encontra-se encerrado.
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A formação é uma excelente estratégia de negócio, uma vez que a 

produtividade, a qualidade e a inovação das empresas assentam nos seus 

recursos humanos. 

 

Acresce que a lei obriga o empregador a proporcionar a cada trabalhador um número mínimo de 

trinta e cinco horas de formação contínua ou, no caso de contrato a termo por período igual ou 

superior a três meses, um número mínimo de horas proporcional à duração do contrato nesse ano. 

 

 

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro - Aprova a revisão do Código do Trabalho (Artigo 130.º a 134.º) 

“O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação 

contínua (…). “ 

“ A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida (…), por entidade formadora 

certificada para o efeito (…), e dá lugar à emissão de certificado (…). 

 

 

“O Trabalhador deve receber uma formação adequada no domínio da segurança e saúde no 

trabalho, tendo em atenção o posto de trabalho e o exercício de atividades de risco elevado.” 

Art.20º, Lei n.º102/2009, de 10 de Setembro 

 

Todas as entidades com obrigatoriedade de resposta ao RU – Relatório único, 

isto é, todas as abrangidas pelo Código do trabalho e com trabalhadores ao 

serviço, devem prestar no quadro da informação relativa à atividade social da 

empresa informação sobre a atividade anual em formação continua – Anexo C 

 

 

“Aos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho deve ser assegurada 

formação permanente para o exercício das respetivas funções, (…)”. 

Art.22.º, Lei n.º102/2009, de 10 de Setembro 

 

 

“ (…), o empregador deve formar, em número suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e 

os riscos existentes, os trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas de primeiros socorros, 

de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, bem como facultar-lhes material 

adequado.” 

Art.20.º, Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro 
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A) Colocação de Extintores 

Numa empresa os extintores constituem o primeiro meio de combate a incêndios, pelo que devem 

existir em número suficiente e respeitar determinadas regras. 

 
-Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados sempre que necessário e 

instalados em locais bem visíveis, colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo 

fique a uma altura não superior a 1,2m do pavimento.  

-Os extintores devem ser mantidos em boas condições de operacionalidade pelo que devem ser 

revistos periodicamente e ser feita a sua manutenção anual; 

-Os extintores devem existir obrigatoriamente em locais de risco especial, bem como perto da(s) 

saída(s); 

 

 

 

 

 

B) Inspeção, manutenção e recarga dos extintores 

O proprietário ou ocupante de um local no qual existam extintores instalados é o responsável pela 

sua inspeção, manutenção e recarga. 

 A manutenção e recarga dos extintores devem ser feitas por pessoal habilitado; 

 Os extintores devem ser inspecionados pelo menos uma vez por mês, para garantir que não 

existem alterações que impeçam a sua utilização; 

 Os extintores retirados de serviço para manutenção ou recarga devem ser substituídos por 

outros, de reserva, do mesmo tipo e com a mesma eficácia; 

  Cada extintor deve possuir uma etiqueta, que indique o mês e o ano em que foi feita a 

manutenção, identifique a pessoa ou entidade responsável que a fez e que assegure que a 

recarga foi efetuada; 

 O rótulo do extintor deve estar visível e as instruções nele impressas perfeitamente legíveis e 

em língua portuguesa;  

 Os extintores devem ser submetidos a medidas de manutenção sempre que uma inspeção 

o indique explicitamente ou, pelo menos uma vez por ano. 

“ (…), o empregador deve formar, em número suficiente, tendo em conta a dimensão da 

empresa e os riscos existentes, os trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas…, de 

combate a incêndios,…, bem como facultar-lhes material adequado.” Art.20.º, Lei 102/2009, de 

10 de Setembro 
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C) Como Utilizar um Extintor 
 

 

1. Transporte-o na posição vertical, segurando no manípulo.  

 

 

 2. Retire o selo ou cavilha de segurança.  

 

 

3. Pressione a alavanca. 

 

4. Aproxime-se do foco de incêndio progressiva e 
cautelosamente. 

 

5. Não avançar enquanto não estiver seguro de que o fogo não o 
atingirá pelas costas. 

 

6. Dirigir o jacto para a base das chamas.  
 

 

7. Varrer, devagar, toda a superfície das chamas.  
  
 

 

8. Atuar sempre no sentido do vento.  
  
 

 

9. Cobrir lentamente toda a superfície das chamas.  
 

 

10. Dirija o jacto para a base das chamas.  
  
 

 

11. Em combustíveis líquidos não lançar o jacto com demasiada 
pressão para evitar que o combustível se espalhe.  
 

 

12. Terminar apenas depois de se assegurar de que o incêndio 
não se reacenderá.  
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Os acidentes de trabalho, na maior parte das vezes, acontecem por culpa das empresas que não 

cumprem as normas de segurança e não agem preventivamente.  

 

 

n.º1, Artigo 111.º, Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro 

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho 

“ (…) o empregador deve comunicar ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável 

pela área laboral os acidentes mortais, bem como aqueles que evidenciem lesão física grave, nas 24 

horas a seguir à ocorrência.” 

 

A comunicação do acidente de trabalho (minuta disponível no site da ACT) deve ser 

remetida para o Serviço Regional da ACT da área de jurisdição da sede ou 

estabelecimento ao qual se refere o acidente, e conter a identificação do trabalhador 

acidentado e a descrição dos factos, devendo ser acompanhada de informação e 

respetivos registos sobre os tempos de trabalho prestado pelo trabalhador nos 30 dias que 

antecederam o acidente. 

 

Todas as empresas têm de criar um registo, a nível interno, onde conste a lista de acidentes de trabalho 

que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o trabalho, bem como acidentes ou incidentes 

que assumam particular gravidade na perspetiva da segurança no trabalho.  

 

Exemplo: 

AANNOO::____________  

  
        

TTRRAABBAALLHHAADDOORR  TTIIPPOO  DDEE  LLEESSÃÃOO  SSEECCÇÇÃÃOO  CCAAUUSSAASS  DDIIAASS  DDEE  BBAAIIXXAA  ((ÚÚTTEEIISS))  

  CCOORRTTEE  SSEERRRRAALLHHAARRIIAA  MMÁÁQQUUIINNAA  DDEE  CCOORRTTEE  SSEEMM  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  44  

          

 

As empresas devem também manter atualizados todos os relatórios de acidentes de trabalho que originem 

ausência por incapacidade para o trabalho ou que revelem indícios de particular gravidade na 

perspetiva da segurança no trabalho. 

 

Os serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, devem ser avisados dos acidentes sujeitos a 

comunicação à ACT, de forma a participar na elaboração do respetivo relatório. 
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A sinalização de segurança tem como finalidade dar a conhecer de uma forma rápida e 

facilmente compreensível, situações de aviso, de indicação, de obrigação ou de perigo. Em suma, 

tendo por objetivo a proteção da saúde dos trabalhadores. 

 

 

 

 

Princípios a ter em consideração na implementação de sinalização de segurança e saúde nos 

locais de trabalho: 

O empregador deve garantir a clareza da mensagem da sinalização de segurança e saúde do 

trabalho, esta deve ser feita em número suficiente, encontrar-se numa localização adequada e 

deve ser mantido o seu bom estado de conservação; 

Sempre que se encontrarem ao serviço trabalhadores com capacidades auditivas ou visuais 

diminuídas, ou quando o uso de equipamentos de proteção individual implique a diminuição 

dessas capacidades, devem ser tomadas medidas de segurança suplementares que tenham em 

conta essas limitações; 

A colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde do trabalho implica: 

 Evitar a afixação de um número excessivo de placas na proximidade umas das outras; 

 Não utilizar simultaneamente dois sinais luminosos que possam ser 

confundidos; 

 Não utilizar um sinal luminoso na proximidade de outra fonte 

luminosa pouco nítida; 

 Os dispositivos de emissão de sinais luminosos de segurança 

correspondentes a situações de grande perigo, devem ser objeto 

de manutenção cuidada e estar munidos de uma lâmpada 

alternativa, para que possa arrancar em caso de falha do sistema 

de alimentação principal; 

 Não utilizar dois sinais sonoros ao mesmo tempo; 

 Os sinais sonoros, devem ter um nível sonoro nitidamente superior ao do ruído ambiente, sem 

ser excessivo ou doloroso; 

 Os sinais devem situar-se de forma a permitirem o ordenamento e distribuição dos 

ocupantes para as diferentes saídas de forma coerente e tendo em conta: distância a 

percorrer, caminhos alternativos, distribuição de pessoal por cada saída, etc.; 

O Decreto-lei 141/95, de 14 de Junho, e na Portarianº.1456-A/95, de 11 de Dezembro, estabelece as definições 

harmonizadas em todo o espaço da União Europeia, conforme a Diretiva 92/58/CEE, de 24 de Junho sobre a sinalização 

de segurança e saúde a utilizar nos locais de trabalho. 

 



 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

ET SHT 05 00 
Pág. 2/2 

 

 

 Deve ter-se em conta que os elementos de decoração, equipamentos, mobiliário, etc., 

assim como qualquer sistema de sinalização, rótulos informativos, etc., não dificultem a 

perceção dos sinais de evacuação. 

 

Os sinais apresentam cores diferentes de acordo com a informação que se pretende transmitir. 
 
Cores Significado/Finalidade Indicações 

Vermelho 

Sinal de proibição Atitudes perigosas. 

Perigo – alarme Stop, pausa, dispositivos de corte de emergência, evacuação. 

Material e equipamento de combate a incêndios Identificação e localização. 

Amarelo Sinal de Aviso Atenção, precaução, verificação. 

Azul Sinal de Obrigação Obrigação de utilizar equipamento de proteção individual. 

Verde 
Sinal de Salvamento ou socorro Portas, saídas, vias, material, postos, locais específicos. 

Situação de Segurança Regresso à normalidade. 

 

De seguida, apresentam-se exemplos de sinais previstos na Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro: 

SINAIS DE PROIBIÇÃO 

     

SINAIS DE AVISO 

     
SINAIS DE OBRIGAÇÃO 

     
SINAIS RELATIVOS A MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS 

    
SINAIS DE SALVAMENTO OU DE SAÚDE SINAL DE OBSTÁCULOS E LOCAIS PERIGOSOS 
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“ O empregador, com vista à obtenção de parecer, deve consultar por escrito e, pelo menos, uma 

vez por ano, previamente ou em tempo útil, os representantes dos trabalhadores para a segurança 

e saúde ou, na sua falta os próprios trabalhadores sobre:” 

n.º1, Art.18.º, Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro 

 

 A avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no trabalho, 

incluindo os respeitantes aos grupos de trabalhadores sujeitos a riscos 

especiais;  

 As medidas de segurança e saúde antes de serem postas em 

prática ou, logo que possível, em caso de aplicação urgente das 

mesmas; 

 As medidas que, pelo seu impacto nas tecnologias e nas funções, tenham repercussão sobre a 

segurança e saúde no trabalho; 

 O programa e a organização da formação no domínio da segurança e saúde no trabalho; 

 A designação do representante do empregador que acompanha a atividade da modalidade de 

serviço adotada; 

 A designação e a exoneração dos trabalhadores que desempenham funções específicas nos 

domínios da segurança e saúde no local de trabalho; 

 A designação dos trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas de primeiros socorros, 

de combate a incêndios e de evacuação das instalações; 

 A modalidade de serviços a adotar, bem como o recurso a serviços exteriores à empresa e a 

técnicos qualificados para assegurar a realização de todas ou parte das atividades de segurança 

e de saúde no trabalho; 

 O equipamento de proteção que seja necessário utilizar; 

 Os riscos para a segurança e saúde, bem como as medidas de proteção e de prevenção e a 

forma como se aplicam, quer em relação à atividade desenvolvida quer em relação à empresa, 

estabelecimento ou serviço; 

 A lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos que ocasionem incapacidade para o 

trabalho superior a três dias úteis, elaborada até ao termo do prazo para entrega do relatório único 

relativo à informação sobre a atividade social da empresa; 

 Os relatórios dos acidentes de trabalho. 

 

 

“… o trabalhador e os seus representantes para a segurança e a saúde podem, a todo o tempo, 

apresentar propostas de modo a minimizar qualquer risco profissional. 

n.º7, Art.18.º, Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro 

 



 Medidas de Autoproteção 

 

ET SHT 08 01 

Pág. 1 de 2 

 

Com a entrada do Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (Decreto – Lei 

220/2008 de 12 de Novembro e Portaria 1532/2008 de 29/12), além das disposições relativas à 

construção dos edifícios, estes diplomas têm um capítulo de Medidas de Autoproteção “artigo 21.º”, 

aplicável a todos os edifícios, existentes ou a construir. 

 

Medidas de Autoproteção exigidas 

O novo regulamento obriga que as Entidades Exploradoras/Proprietários implementem medidas de autoproteção nos 

edifícios ou partes de edifício que ocupem. Estas medidas de autoproteção, serão determinadas em função da 

utilização-tipo em questão e respetiva categoria de risco. Poderão no entanto ser exigidas medidas mais gravosas 

para um dado edifício, se esse tiver não conformidades face à legislação.  

 

A não implementação das medidas de autoproteção levará à aplicação de coimas às Entidades 

Exploradoras/Proprietários (podendo o valor ir até ao máximo de 44.000,00€), podendo ainda haver 

responsabilidade civil e criminal do responsável máximo da Entidade Exploradora/Proprietário. 

 

Medidas de autoproteção exigíveis 

Utilização-tipo Categorias de risco 

Medidas de Autoproteção 

(Referência ao artigo aplicável) 
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I – habitacionais 

3.ª «apenas para os espaços comuns»        
4.ª «apenas para os espaços comuns»        

II – estacionamentos 

1.ª        
2.ª        
3.ª e 4.ª        

III – administrativos 

VI – espetáculos e reuniões públicas 

VIII – comércio e Gares de Transporte 

IX – desportivos e de lazer 

X – museus e Galerias de Arte 

XI – bibliotecas e Arquivos 

XII – industriais, oficinas e armazéns 

 

1.ª 
 
 

 
 

     

2.ª        
3.ª e 4.ª        

IV – escolas 

V – hospitalares e Lares de Idosos 

VII – hoteleiros e Restauração 

1.ª «sem locais de risco D ou E»        
1.ª «com locais de risco D ou E» e 2.ª «sem locais de 

risco D ou E» 
       

2.ª «com locais de risco D ou E», 3.ª e 4.ª        

 

A autoproteção e a gestão de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, durante a exploração ou utilização 

dos mesmos, baseiam-se nas seguintes medidas: 

 Medidas preventivas, conforme a categoria de risco tomam a forma de: 

 Procedimentos de prevenção; ou 

 Planos de prevenção; 

 Medidas de intervenção em caso de incêndio, conforme a categoria de risco tomam a forma de: 

 Procedimentos em caso de emergência; ou 

 Planos de emergência interno; 

 Registo de segurança onde devem constar: 

 Os relatórios de vistoria ou inspeção; 

 A relação de todas as ações de manutenção direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE; e 

 A relação das ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE; 

 Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e colaboradores das entidades 
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exploradoras, ou formação específica, destinada aos delegados de segurança e outros elementos que lidam com 

situações de maior risco de incêndio; 

 Simulacros, para teste do plano de emergência interno e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de 

comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos; 

 

Implementação das medidas de autoproteção: 

As medidas de autoproteção aplicam-se a todos os edifícios e recintos, incluindo os existentes à data da entrada em 

vigor do decreto-lei. 

 

Responsáveis de Segurança por utilização 
Utilização-tipo Ocupação Responsável de segurança «RS» 

I 

 

Interior das habitações 

 

Proprietário 

 

Espaços Comuns 

 

Administração do Condomínio 

II a XII 

 

Cada utilização-tipo 

 

Proprietário ou entidade exploradora de cada utilização-tipo 

 

Espaços comuns a várias utilizações-tipo 

 

Entidade gestora dos espaços comuns a várias utilizações-tipo 

 

 

Configuração das equipas de segurança 
Utilização-tipo Categorias de risco Nº mínimo de elementos da equipa 

I 3.ª e 4.ª Um 

II 
1.ª e 2.ª Um 

3.ª e 4.ª Dois 

III, VIII, X, XI e XII 1.ª Um 

2.ª Três 

3.ª Cinco 

4.ª Oito 

IV e V 1.ª «sem locais de risco D ou E» Dois 

1.ª «com locais de risco D ou E» e 2.ª «sem locais de risco D ou E» Três 

2.ª «com locais de risco D ou E» Seis 

3.ª Oito 

4.ª Doze 

VI e IX 1.ª Dois 

2.ª Três 

3.ª Seis 

4.ª Dez 

VII 1.ª «sem locais de risco E» Um 

1.ª «com locais de risco E» e 2.ª «sem locais de risco E» Três 

2.ª «com locais de risco E» e 3.ª Cinco 

4.ª Oito 

 

 

Inspeções 

Utilização-tipo Categoria de Risco 

Periodicidade 

N/A* 3 em 3 anos 2 em 2 anos Anualmente 

I – habitacionais 

II – estacionamentos 

III – administrativos 

VI – espetáculos e reuniões públicas 

VII – hoteleiros e Restauração 

VIII – comércio e Gares de Transporte 

IX – desportivos e de lazer 

X – museus e Galerias de Arte 

XI – bibliotecas e Arquivos 

XII – industriais, oficinas e armazéns 

1.ª     

IV – Escolares 

V – Hospitalares e Lares de Idosos 

 

1.ª 

 
    

I – habitacionais 

II – estacionamentos 

III – administrativos 

IV – Escolares 

V – Hospitalares e Lares de Idosos 

VI – espetáculos e reuniões públicas 

VII – hoteleiros e Restauração 

VIII – comércio e Gares de Transporte 

IX – desportivos e de lazer 

X – museus e Galerias de Arte 

XI – bibliotecas e Arquivos 

XII – industriais, oficinas e armazéns 

 

2.ª 

 

 

    

 

3.ª 

 

 

    

4.ª     

*Não Aplicável 
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Em cumprimento com a Lei nº 102/2009 de 10 de Setembro, devem ser garantidos os seguintes requisitos: 

 

Requisitos Obrigatórios 

1. Proceder à Avaliação de Riscos, elaborando os respetivos relatório 

2. Lista das Medidas, propostas ou recomendações formuladas pelo serviço de segurança e de saúde no trabalho 

3. Relatórios sobre acidentes de trabalho que originem ausência por incapacidade para o trabalho ou que revelem 

indícios de particular gravidade na perspetiva da segurança no trabalho 

4. Lista de Acidentes de Trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o trabalho, bem como 

acidentes e incidentes que assumam particular gravidade na perspetiva da segurança no trabalho 

5. Lista das situações de baixa por doença e do número de dias de ausência ao trabalho, no caso de doenças 

profissionais, a relação das doenças participadas 

6. Apólice de acidentes de trabalho dos trabalhadores 

7. Formação e Informação aos Trabalhadores em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

8. Relatório Único 

9. Fichas de Aptidão, de todos os trabalhadores 

10. Consulta aos trabalhadores no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

11. Estabelecer as medidas a ser adotadas em matérias de primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação de 

instalações e identificação dos trabalhadores responsáveis pela sua aplicação 

12. O empregador deve nomear um trabalhador que o represente, com formação adequada, para acompanhar e 

coadjuvar a execução das atividades de prevenção. (Artigo n.º 77, da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro) 

 

Outros Requisitos aplicáveis à Empresa 

  

 13. Avaliação de Riscos Especificas  

 Avaliação da exposição diária do trabalhador ao ruído 

 Avaliação da Qualidade do Ar 

 Avaliação da Iluminância 

 Avaliação do Conforto Térmico 

 Avaliação de Riscos Psicossociais 

 Outras 

  

 14. Registo de Manutenções internas dos equipamentos/máquinas de trabalho, de modo a fazer prova das mesmas 

  

 15. Registo de entrega de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores 

  

 16. Manuais de instruções em português das máquinas e equipamentos de trabalho 

  

 17. Certificado de conformidade CE de todas as máquinas e equipamentos 

  

 18. Fichas de segurança de todos os produtos químicos utilizados 

 

Nota: Para melhor funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho e facilidade de consulta 

dos documentos, todos os documentos devem ser organizados num dossier técnico. 
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O presente inquérito tem como objectivo registar as opiniões dos trabalhadores da empresa, com vista a recolher informações 
relativamente às condições ambientais de trabalho existentes, ao cumprimento das normas de Higiene e Segurança no Trabalho, 
às principais causas de acidente de trabalho, e saber quais as implicações que estes factores poderão ter na Gestão dos Recursos 
Humanos. 
O sucesso deste questionário depende da sua cooperação, por isso agradece-se que responda com sinceridade às perguntas 
formuladas.  
 
1. Responsável pelo preenchimento: _____________________________________________________ 
2. Idade ______________________________; 3. Nacionalidade: ______________________________ 
4. Qual a sua Função na empresa? ______________________________________________________ 
 
5. Há quanto tempo trabalha no actual local de trabalho? 
Menos de 5 anos  De 5 a 9 anos  
De 10 a 14 anos  15 ou mais anos  
 
6.Caracterize o trabalho que faz diariamente: 
O meu trabalho… Em total 

desacordo 
Em 
desacordo 

Sem opinião De acordo Totalmente 
de acordo 

Obriga a manutenção de uma 
posição física fixa prolongada 

     

Requer uma postura correcta      
Traduz-se na repetição e precisão 
de movimentos 

     

Pressupõe a organização do 
espaço de trabalho 

     

Implica boas condições de higiene 
e segurança 

     

Passa por períodos de pausa      
Implica a utilização intensiva de 
aparelhos informáticos 

     

 
7. Como é que classifica o seu ambiente de trabalho, relativamente aos seguintes factores: 
Iluminação  Ruído Ambiental  Ambiente Térmico   
Muito boa  Excessivo  Excelente   
Boa  Forte   Bom   
Suficiente  Normal  Razoável   
Insuficiente   Inexistente  Mau   
Sem opinião  Sem opinião  Sem opinião  
 
8. Os factores anteriormente mencionados (iluminação, ruído e ambiente térmico) 
exercem repercussões fisiológicas e psicológicas que afectam o desempenho do seu 
trabalho? 
Sim   Qual: 
Não    
 
8.1. Se sim, porquê? 
Aumenta a tensão/ causa distúrbios do ritmo cardíaco  
Agrava o estado de angústia e irritabilidade  
Provoca stress e fadiga  
Origina decréscimo do rendimento/produtividade  
Diminui a satisfação na execução das tarefas  
Diminui a capacidade de concentração  
 
9. No seu local de trabalho, a que tipo de riscos está mais sujeito? 
Ergonómicos  Calor/frio  
Parasitas  Vibrações  
Ruído  Bactérias  
Radiações  Exposição prolongada a monitores  
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10. Como faz para prevenir/evitar esses riscos? 
Utiliza recursos próprios de protecção  
Diminui o tempo de exposição ao risco  
Alterna as tarefas a executar com um colega  
Adquire informação/ formação sobre os riscos potenciais da exposição  
Adquire informação sobre o modo de utilização dos equipamentos  
Procede ao controlo médico (exames periódicos)  
 
11. Até que ponto cada um dos seguintes aspectos pode motiva-lo (a) na execução do 
seu trabalho? 
 Não  

Influência  
Influência 
pouco 

Sem 
opinião 

Influência  
bastante 

Influência  
muito 

O ambiente de trabalho      
As condições físicas do trabalho (iluminação, 
ruído, temperatura) 

     

Ergonomia (adaptação das condições de 
trabalho ás características dos trabalhadores) 

     

As tarefas que executa diariamente      
A existência de condições de higiene e segurança      
 
12. Já alguma vez sofreu algum acidente no local de trabalho? 
Sim   Não   
 
12.1. Se sim, onde ocorreu o último acidente? 
_________________________________________________________________________ 
 
13. As suas responsabilidades em termos de segurança no trabalho passam por: 
Utilizar correctamente os equipamentos de trabalho  
Conservar e manter em bom estado os equipamentos de trabalho   
Informar os responsáveis da existência de alguma irregularidade  
Trocar impressões com os seus colegas sobre os factores de risco  
Respeitar as normas inerentes ao bom funcionamento dos equipamentos  
Outras; Quais?  
 
14. Qual a sua opinião sobre a Segurança na empresa? 
Muito boa  
Boa  
Sem opinião  
Razoável  
Má  
 
15. Conhece o sistema de avaliação de riscos e medidas de prevenção em vigor na 
empresa 
Sim   Não   
 
16. Foi informado sobre os riscos para a Segurança e Saúde existentes, bem como as 
medidas de protecção e prevenção relativos aos locais de trabalho e à empresa em 
geral?  
_________________________________________________________________________________________ 
 
17. O que acha que poderia ser feito para melhorar a Segurança e Higiene na empresa? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Assinatura (facultativo): ____________________________ Data: _____/_____/_____ 
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O presente inquérito tem como objectivo registar as opiniões dos trabalhadores da empresa, com vista a recolher informações 
relativamente às condições ambientais de trabalho existentes, ao cumprimento das normas de Higiene e Segurança no Trabalho, 
às principais causas de acidente de trabalho, e saber quais as implicações que estes factores poderão ter na Gestão dos Recursos 
Humanos. O sucesso deste questionário depende da sua cooperação, por isso agradece-se que responda com sinceridade às 
perguntas formuladas.  
 
1. Responsável pelo preenchimento: _____________________________________________________ 
2. Idade ______________________________; 3. Nacionalidade: ______________________________ 
4. Qual a sua Função na empresa? ______________________________________________________ 
 
5. Há quanto tempo trabalha no actual local de trabalho? 
Menos de 5 anos  De 5 a 9 anos  
De 10 a 14 anos  15 ou mais anos  
 
6.Caracterize o trabalho que faz diariamente: 
O meu trabalho… Em total 

desacordo 
Em 
desacordo 

Sem opinião De acordo Totalmente 
de acordo 

Obriga a manutenção de uma 
posição física fixa prolongada 

     

Requer uma postura correcta      
Traduz-se na repetição e precisão 
de movimentos 

     

Pressupõe a organização do 
espaço de trabalho 

     

Implica boas condições de higiene 
e segurança 

     

Passa por períodos de pausa      
Implica a utilização intensiva de 
aparelhos informáticos 

     

 
7. Como é que classifica o seu ambiente de trabalho, relativamente aos seguintes factores: 
Iluminação  Ruído Ambiental  Ambiente Térmico   
Muito boa  Excessivo  Excelente   
Boa  Forte   Bom   
Suficiente  Normal  Razoável   
Insuficiente   Inexistente  Mau   
Sem opinião  Sem opinião  Sem opinião  
 
8. Os factores anteriormente mencionados (iluminação, ruído e ambiente térmico) 
exercem repercussões fisiológicas e psicológicas que afectam o desempenho do seu 
trabalho? 
Sim   Qual: 
Não    
 
8.1. Se sim, porquê? 
Aumenta a tensão/ causa distúrbios do ritmo cardíaco  
Agrava o estado de angústia e irritabilidade  
Provoca stress e fadiga  
Origina decréscimo do rendimento/produtividade  
Diminui a satisfação na execução das tarefas  
Diminui a capacidade de concentração  
 
9. No seu local de trabalho, a que tipo de riscos está mais sujeito? 
Ergonómicos  Calor/frio  
Parasitas  Vibrações  
Ruído  Bactérias  
Radiações  Exposição prolongada a monitores  
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10. Como faz para prevenir/evitar esses riscos? 
Utiliza equipamentos de proteção individual  
Utiliza equipamentos de proteção coletiva   
Respeita a sinalização existente na zona de proteção   
Utiliza recursos próprios de proteção  
Diminui o tempo de exposição ao risco  
Alterna as tarefas a executar com um colega  
Adquire informação/ formação sobre os riscos potenciais da exposição  
Adquire informação sobre o modo de utilização dos equipamentos  
Procede ao controlo médico (exames periódicos)  
 
11. Até que ponto cada um dos seguintes aspectos pode motiva-lo (a) na execução do 
seu trabalho? 
 Não  

Influência  
Influência 
pouco 

Sem 
opinião 

Influência  
bastante 

Influência  
muito 

O ambiente de trabalho      
As condições físicas do trabalho (iluminação, ruído, etc.)       
Ergonomia (adaptação do trabalho aos trabalhadores)      
 
12. De entre os seguintes equipamentos de proteção individual quais usa regularmente? 
 Uso obrigatório 

na secção 
Utiliza 
regularmente 

 Uso obrigatório 
na secção 

Utiliza 
regularmente 

Óculos de proteção    Capacete de proteção    
Botas de segurança    Colete refletor    
Luvas de proteção    Avental   
Protetores de ouvidos   Máscara respiratória    
Vestuário de proteção    Boné ou chapéu    
 
13. Já alguma vez sofreu algum acidente no local de trabalho? 
Sim   Não   
Local de Ocorrência   
 
14. As suas responsabilidades em termos de segurança no trabalho passam por: 
Utilizar correctamente os equipamentos de trabalho  
Conservar e manter em bom estado os equipamentos de trabalho   
Informar os responsáveis da existência de alguma irregularidade  
Respeitar as normas inerentes ao bom funcionamento dos equipamentos  
Outras; Quais?  
 
15. Qual a sua opinião sobre a Segurança na empresa? 
Muito boa  Boa  Razoável  Má  Sem opinião  
 
16. Foi-lhe dado conhecimento acerca da avaliação de riscos e medidas de prevenção  
Sim   Não   
 
17. Foi informado sobre os riscos para a Segurança e Saúde existentes, bem como as 
medidas de protecção e prevenção relativos aos locais de trabalho?  
_________________________________________________________________________________________ 
 
18. O que acha que poderia ser feito para melhorar a Segurança e Higiene na empresa? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Assinatura (facultativo): ____________________________ Data: _____/_____/_____ 
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Identificação do Trabalhador 

 

Categoria Profissional Setor 

 

Nome: 

  

 

Cartão de Cidadão ou B.I. nº.: 

  

Validade: 

 

____/____/____ 

 

Entidade Empregadora:  

 

Refª Designação do EPI Riscos (1) Receção (2)  Devolução final (3)  

 

 

  Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/_____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/_____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/_____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/_____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

   Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 

Data: ____/____/____ 

 

Ass: ____________ 
 

(1)Indicar códigos de acordo com a tabela abaixo  (2)Data e assinatura do trabalhador  (3)Data e assinatura de quem recebe 
 

RISCOS A PROTEGER 

1 - Quedas em altura                                                                       13 - Estilhaços 

2 - Queda ao mesmo nível 14 - Entalamentos 

3 - Queda de objetos                                                      15 - Eletrocussão 

4 - Queda por escorregamento                                                       16 - Atropelamento 

5 - Objetos pontiagudos ou cortantes                                             17 - Projeção de partículas 

6 - Esmagamento do pé                                                                    18 - Exposição ao Ruído 

7 - Torção dos pés                                                                               19 – Agressões por agente químico, biológicos  

8 - Choque ao nível dos maléolos                                                    20 - Pressão do corpo, choque e vibrações 

9 - Choque ao nível do metatarso 21 - Contaminação oral  

10 - Choque ao nível da Perna 22 - Ambientes húmido e ou outro agente liquido 

11 - Pancadas na cabeça 23 - Contaminação do aparelho respiratório 

12 - Cortes 24 – Outros 

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que recebi os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) acima mencionados e que fui informado dos respetivos 

riscos que pretendem proteger, comprometendo-me a utilizá-los corretamente de acordo com as instruções recebidas, a 

conservá-los e mantê-los em bom estado, e a participar ao meu superior hierárquico todas as avarias ou deficiências de 

que tenha conhecimento. 

Mais declaro que fui informado estar coberto por seguro de acidentes de trabalho através da apólice nº._______________ 

da Companhia de Seguros ___________________________em nome de ____________________________________________________. 

 

Trabalhador Ass.:______________________________________________________________________________      Data: ____/____/____  

 

 

Entidade Empregadora 

 

Data: ____/____/____   Ass.:_________________________ 
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EQUIPAMENTO / ZONA DO CORPO A PROTEGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                    Tem a capacidade de 

                    proteção do crânio,  

                    contra impactos, 

penetrações, choques elétricos, 
queimaduras e quedas de objetos. 

 

Tem a capacidade de proteção dos 

olhos contra impactos de possíveis 
projéteis e radiações. 

                            Tem a capacidade de  

                            proteção auditiva  

                            contra ambientes de 

trabalho ruidosos, com barulhos 
intensos ou incómodos. 

 

Tem a capacidade de proteção do 

aparelho respiratório, contra 

contaminantes  

aerodispersóides,  

gases e vapores. 

                            Tem a capacidade de 

                            proteção do tronco   

                            e/ou membros contra 

queimaduras, projeções de particulas 

e permite maior visibilidade (quando 
refletor) entre outros. Tem a capacidade de  

proteção do trabalhador 

contra quedas em altura superiores a 

dois metros. 

Tem a capacidade de 

proteção dos pés  

contra agentes  

biológicos, substâncias químicas e 

ou quedas de objetos sobre os pés, 
entre outros. 

 

                                 Tem a capacidade  

                                 de proteção das  

                                 mãos em tarefas 

de cargas, descarga, transporte e 

manuseamento de materiais diversos. 
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Instruções Gerais de Segurança 
 
1) Instruções Gerais de Segurança  

1.1) Em caso de Incêndio: 
• Mantenha a calma; 
• Dê o alarme por meio da botoneira de alarme; 
• Saia caminhando calma e ordeiramente. 

1.2) Em caso de Sismo: 
• Não se precipite para a saída; 
• Mantenha-se calmo e não grite; 
• Mantenha-se afastado de janelas, espelhos, candeeiros e móveis; 
• Proteja-se no vão de uma porta interior, num canto de sala afastado de janelas, debaixo de 

uma mesa ou secretária; 
• Após o sismo, aguarde as instruções de evacuação. 

1.3) Evacuação: 
• Mantenha a calma; 
• Não perca tempo com os bens pessoais; 
• Não volte atrás; 
• Dirija-se para o Ponto de Encontro, de forma rápida e ordeira; 
• Aguarde instruções. 

 
2) Instruções Especiais de Segurança 

2.1) Em caso de Incêndio: 
• Perante um incêndio mantenha sempre a calma; 
• Dê o alarme. Se o fogo for pequeno, tente apagá-lo com os meios que tenha ao seu 

alcance e com toda a decisão; 
• Não corra riscos desnecessários. Em caso de incêndio num quadro eléctrico NUNCA UTILIZE 

ÁGUA. No caso de produtos químicos consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto; 
• Se não conseguir controlar o fogo, solicite ajuda de imediato; 
• Se o fogo se prender às suas roupas, não corra. Atire-se para o solo e role sobre si próprio; 
• Se ouvir uma explosão, atire-se para o solo e proteja a nuca com os braços; 
• Proteja-se sempre do fumo. Lembre-se que o fumo é responsável por 2/3 das mortes em 

caso de incêndio. Se possível, tape a boca e o nariz com um pano, de preferência húmido, 
e respire através dele. Caminhe agachado ou de gatas; junto ao solo há menos fumo; 

• Se o fumo impedir a fuga, anuncie a sua presença (ex: pela janela) e aguarde socorro. 
2.2) Em caso de Sismo: 

• Não se precipite para a saída; 
• Mantenha-se calmo e não grite; 
• Mantenha-se afastado das janelas, espelhos, candeeiros e móveis; 
• Proteja-se no vão de uma porta interior, num canto de sala afastado de janelas, debaixo de 

uma mesa ou secretária; 
• Não fume nem acenda fósforos ou isqueiros, pode existir uma fuga de gás ou curto-circuito. 
• Após o sismo aguarde as instruções de evacuação. 

2.3) Evacuação: 
• Mantenha a calma; 
• Não perca tempo com os bens pessoais; 
• Mantenha a calma, não corra e não grite; 
• Nunca volte atrás; 
• Dirija-se para o Ponto de Encontro, de forma rápida e ordeira; 
• Confie nestas regras e cumpra-as escrupulosamente. Lembre-se que pode não existir uma 

segunda oportunidade para atuar bem. 
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3) Equipa responsável pela actuação em caso de incêndio  

A equipa de Intervenção e evacuação é Responsável por acorrer ao local onde se produz uma 
emergência e com os meios disponíveis proceder ao seu controlo, e assegura a evacuação total e 
ordenada da sua zona e garante que o alarme foi transmitido e entendido por todos os ocupantes 
da sua área de responsabilidade. 
 
Neste sentido os seguintes colaboradores possuem formação em intervenção em caso de 
incêndios que asseguram e constituem a equipa de Intervenção e evacuação: 
 

Nome do funcionário  Zona de trabalho  
  
  
  
  

 
4) Equipa responsável pela atuação em caso de primeiros socorros  

Os elementos de 1ºs Socorros possuem as seguintes responsabilidades: 
1) Manter em ordem todo o material e equipamento de 1ºs Socorros necessário à emergência; 
2) Em situação de emergência, dirigir-se para o local, com o material e equipamento de 1ºs 
Socorros necessário à emergência; 
3) Colaborar com as entidades externas de apoio à emergência; 
4) Participar nas ações de formação disponibilizadas no âmbito da emergência. 
 
Neste sentido os seguintes colaboradores possuem formação específica em 1ºs Socorros, e 
asseguram e constituem a equipa de Intervenção: 
 

Nome do funcionário  Zona de trabalho  
  
  
  
  

 
5) Equipa responsável pela evacuação das instalações   

Os elementos responsáveis pela evacuação das instalações, possuem seguintes responsabilidades: 
1) Orientar os visitantes para a saída adequada; 
2) Garantir que não fica ninguém dentro das instalações; 
3) Colaborar com as entidades externas de apoio à emergência; 
4) Participar nas ações de formação disponibilizadas no âmbito da emergência. 
 
Neste sentido os seguintes colaboradores responsabilizam-se pela evacuação dos utilizadores do 
espaço e constituem a equipa de evacuação: 
 

Nome do funcionário  Zona de trabalho  
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  EEMMPPRREESSAA::_________________________________________________________________________ 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEE::_______________________________________________________________________ 

 

NNºº  FFIISSCCAALL  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUIINNTTEE::___________________________________________________________ 

 

SSEEDDEE::____________________________________________________________________________ 

 

EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO::__________________________________________________________________ 

 

AANNOO::__________  
TTIIPPOO  DDEE  LLEESSÃÃOO//DDOOEENNÇÇAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  CCAAUUSSAASS  DDIIAASS  DDEE  BBAAIIXXAA  

((ÚÚTTEEIISS))  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

AANNOO::__________  
TTIIPPOO  DDEE  LLEESSÃÃOO//DDOOEENNÇÇAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  CCAAUUSSAASS  DDIIAASS  DDEE  BBAAIIXXAA  

((ÚÚTTEEIISS))  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

         A Gerência, 

 

       

        _______________________ 



RREEGGIISSTTOO  DDEE  MMAANNUUTTEENNÇÇÕÕEESS  IINNTTEERRNNAASS  DDOOSS  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EE  MMÁÁQQUUIINNAASS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  ((DDLL..5500//22000055)) 
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EEMMPPRREESSAA::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  //  ______  

 

Equipamento/ Máquina Revisões Periódicas 
Estado da Máq. 

Manutenção Realizada Rúbrica do Resp. 
pelo controlo 

Conforme? 

Código Designação Nº Serie Ano Fabrico Data da 
Ultima 

Data prevista 
da Próxima Sim Não 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



  Medidas de 1º Socorros 
Responsável de 1os Socorros:_____________ _____________ 

Quando houver hemorragia: 

►Pressionamento directo  

1. Cubra o ferimento directamente com 

uma gaze grossa e limpa e pressione. 

2. Caso o ferimento seja no pulso, leve o 

pulso acima do nível do coração e pres-

sione.  

 

Se o sangramento não parar com o pressionamento 

directo, pressione fortemente com o dedo a veia do 

lado mais perto do coração.  
 

 

 

Contactos de Emergência: 

 

Hospital:_____________ / INEM:  112  / Bombeiros:______________ 

Se houver san-

gramento na 

face, pressione 

Se o braço esti-

ver a sangrar, 

aperte  

Quando houver 

sangramento na 

perna, pressione 

o início da coxa.  

Quando houver 

sangramento 

abaixo do coto-

velo, pressione a 

parte interna do 

cotovelo  
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  Medidas de 1º Socorros 
Responsável de 1os Socorros:_____________ _____________ 

Queimaduras: 

1 - Procure acalmar a pessoa. Ofereça água para hidratar a 

vitima que estiver acordada; 

2 - Lave o local da queimadura com muita água fria ou soro 

fisiológico. Mantenha panos limpos e molhados em cima; 

3 - Não colocar produtos sobre o local 

queimado antes de procurar assistência 

médica como: pó de café; pasta de 

dente, óleos manteiga e outros, pois, só 

contribuem para o surgimento de infec-

ções no local da queimadura; 

4 - Nunca fure as bolhas, pois servem para hidratar os feri-

mentos e, quando abertas, podem causar infecções;  

5 - Contacte o hospital da Zona. 

 

Se a roupa da vítima estiver em chamas, não deite água, pois 

poderá provocar choque térmico. Use um cobertor, toalha, 

tapete, ou faça-a rolar no chão para apagar o fogo. Não reti-

re a roupa se estiver presa à pele. Porém, as partes que não 

estiverem em contacto com a pele devem ser cortadas e 

retiradas. 
 

 

 
  

Contactos de Emergência: 

 

Hospital:_____________ / INEM:  112  / Bombeiros:______________ 

ET SHT 13 00 
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Conteúdos 1º Socorros 

Material/Equipamento Função 

Luvas de vários tamanhos 

(entre o n.º 6 e 8) 

Indispensável para a proteção do socorrista e da vítima contra 

certas infeções, como a hepatite, a sida, a tuberculose, etc. 

Compressas embaladas indivi-

dualmente e de tamanhos 

variados (20 × 20 cm, 5 × 15 cm 

e 10 × 10 cm) 

São utilizadas para estancar e proteger ferimentos. Também 

assumem o papel do algodão (que já não se deve utilizar), ser-

vindo para limpar em redor dos ferimentos 

Adesivo hipoalergénico A utilizar para prender as pontas da gaze esterilizada, fixando-a 

na região a ser cuidada. 

Pensos rápidos de vários tama-

nhos 

Para pequenas feridas 

Ligaduras indesmalháveis de 

vários tamanhos (10 × 10 cm, 5 

Para colocar por cima das compressas. 

Ligaduras elásticas Para imobilizar: punhos, tornozelos, joelhos. 

Lenços triangulares Para suspensão do braço 

Antisséptico, tipo Betadine Para desinfeção das feridas 

Soro fisiológico  Para limpar ferimentos, o nariz em dias de gripe e até as lentes 

de contato. 

Tesoura com ponta Redonda Necessidade de cortar a roupa aquando do ferimento 

Termómetro clinico Medir a Temperatura 

Álcool Desinfetar Material/superfícies (não deve ser utilizado nas feri-

Pinça Para extrair picos ou lascas 

Pomada Biafine Pomada para colocar em queimaduras 

Contactos de Emergência: 

 

Hospital:_____________ / INEM:  112  / Bombeiros:______________ 

ET SHT 10 00 
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   Não abrir  as embalagens na zona de armazenagem. 

 Providenciar a existência de retenção para todos os produ-

tos (bacias). 

 O pavimento do armazém deve ser antiderrapante e imper-

meável . 

 Os recipientes de produtos químicos devem ser organizados 

de forma a seguir as regras de incompatibilidades:  

 Ler e seguir as instruções do rótulo dos produtos, e fichas de 

segurança para obter informações ESPECÍFICAS dos mes-

mos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Armazenamento de Produtos Químicos  

 

Perigos/ Riscos no armazenamento de produtos  

 químicos: 
  Risco de incêndio e explosão; 

  Risco de contacto com materiais e substâncias; 

  Risco de intoxicação e asfixia; 

  Espaço de trabalho com ventilação insuficiente– risco 

incêndio / explosão, asfixia e inalação de vapores noci-

vos ou tóxicos 
 

Medidas de prevenção / proteção 

  Ventilação natural e/ou artificial do armazém; 

  Existência de chuveiros e lava-olhos nas instalações; 

  Manter um arquivo com as fichas de segurança de 

todos os produtos do armazém; 

  Sistema de deteção e proteção contra incêndios; 

  Calendarização de limpeza e manutenção adequadas; 

  Manter todos os recipientes hermeticamente fechados; 

  Evitar o contacto entre: 

   

Os  R i s c o s  sã o  ma i o re s  pa r a  que m  nã o  o s  c o nhe ce  o u  p r e v ine  

- Ácidos fortes; - Produtos inflamáveis, compatíveis, 

ou não, com a água; 

- Bases fortes; - Produtos tóxicos não incluídos nos 

grupos anteriores. 

- Redutores fortes;  

Primeiros socorros: consultar fichas de dados de segurança 

do produto. Contactar o hospital/médico mais próximo, 

levando as informações de segurança (rótulo) do produto. 
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Armazenamento Produtos 

Químicos 

Mais prevenção, mais segurança 

no trabalho 

  Os frascos deverão ser organizados de forma 

a seguir as regras de incompatibilidade:    

 

 
Alameda Pêro da Covilhã, lote 3— R/C 6200– 507 COVILHÃ 

Telfs: 275 333 859 / 275 333 891 

Fax: 275 333 895 

Correio electrónico: geral@interprev.pt 

www.interprev.pt 
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Os fabricantes, importadores e/ou distribuidores de substâncias e preparações 

químicas perigosas, quando da sua colocação no mercado, devem facultar, 

além do rótulo, as informações necessárias para que os trabalhadores seus uti-

lizadores possam tomar medidas convenientes para a proteção da saúde e da 

segurança nos locais de trabalho e do ambiente. Esta informação deve cons-

tar duma FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.  

A ficha de dados de segurança deve conter a seguinte informação, também 

redigida em língua portuguesa: 

1.Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa; 

2.Identificação de perigos; 

3.Composição/informação sobre os componentes; 

4. Primeiros socorros; 

5. Medidas de combate a incêndios; 

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais; 

7. Manuseamento e armazenagem; 

8. Controlo da exposição/proteção individual; 

9. Propriedades físicas e químicas; 

10. Estabilidade e reatividade; 

11. Informação toxicológica; 

12. Informação ecológica; 

13. Questões relativas à eliminação; 

14. Informações relativas ao transporte; 

15. Informação sobre regulamentação; 

16. Outras informações. 

 

 

 

 

 

 

As fichas de dados de segurança devem, em especial, permitir à entidade 

patronal determinar se existem agentes químicos perigosos no local de traba-

lho e, se assim for, avaliar os riscos para a segurança e a saúde dos trabalha-

dores decorrentes da utilização desses agentes. 
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EXEMPLO—RESUMO 
 

1. Identificação da substância/preparação : Desincrustante líquido 

2. Identificação dos perigos: Fortemente irritante para os olhos, moderadamente irritante para a 

pele e vias respiratórias.  

Reage com ácidos fortes e provoca reações exotérmicas com bases (por ex. soda cáustica). 

O ácido fosfórico ataca os metais (por ex. alumínio) e liberta gases inflamáveis (hidrogénio). 

4. Medidas de primeiros socorros: NUNCA DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO 

Em caso de inalação: 

 - Mistura de ácidos ou fumos são libertados quando se manuseia soluções aquecidas; 

 - Remover a vítima para uma área de ar fresco; 

 - Consultar o médico. 

Em caso de contacto com a pele: 

 - Lavar imediatamente e abundantemente com água durante 15 min; 

 - Consultar um médico. 

Em caso de contacto com os olhos: 

 - Lavar imediatamente e abundantemente com água durante 15 min; 

 - Consultar um oftalmologista. 

Em caso de ingestão: 

 - Pode causar forte irritação interna e danos graves quando a quantidade ingerida for 

elevada. Lavar a boca e os lábios abundantemente com água. Não provocar o vómito. 

7. Manipulação e armazenamento: 

Precauções no manuseamento: 

 - Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa; 

 - Evitar respirar fumos ou vapor. 

Condições de armazenagem: 

 - Conservar à temperatura ambiente nos recipientes de origem; 

 - Conservar hermeticamente fechados; 

 - Conservar em sítio ventilado; 

 -  Armazenar ao abrigo da humidade e do calor; 

 - Produtos incompatíveis: manter longe de bases (hidróxido de sódio) e agentes forte-

mente oxidantes/redutores. 

8. Controlo da exposição/ proteção individual 

Medidas de precaução: Utilizar uma ventilação e uma evacuação apropriadas ao nível dos 

equipamentos e das instalações. 

Proteção respiratória: Manter um aparelho respiratório autónomo próximo. 

Proteção das mãos: - Utilizar luvas de proteção que garantam uma proteção total, por exem-

plo: de PVC, neopreno ou borracha. 

Proteção dos olhos: - Óculos de segurança e proteção da face; - É aconselhável ter um espaço 

próximo onde lavar os olhos em caso de contacto. 

Níveis de exposição: Nenhuma 

15. Informações sobre regulamentação: 

- Frases R e S 
Corrosivo 
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1. Transporte-o na posição vertical, 

segurando no manípulo.  

 

 

2. Retire o selo ou 

cavilha de segurança.  

 

3. Pressione a alavanca.  

 

 

 

4. Aproxime-se do foco de 

i n c ê n d i o  p r o g r e s s i v a  e 

cautelosamente.  

 

 

5. Não avançar enquanto não 

estiver seguro de que o fogo 

não o atingirá pelas costas.  

 

 

6. Dirigir o jacto para a base das 

chamas.  

 

 

7. Varrer, devagar, toda a superfície das 

chamas.  

 

8. Actuar sempre no sentido do 

vento.  

 

 

 

9. Cobrir lentamente 

toda a superfície das 

chamas.  

 

 

 

10. Dirija o jacto para a base das chamas.  

 

 

 

 

11. Em combustíveis líquidos não 

lançar o jacto com demasiada 

pressão para evitar que o 

combustível se espalhe.  

 

 

12. Terminar apenas depois de se 

assegurar de que o incêndio não 

se reacenderá.  

  Como utilizar um extintor em caso de incêndio  

ET SHT 43 00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Como utilizar um extintor 

em caso de incêndio 

 

Mais prevenção, mais segurança 

no trabalho 

Anomalias que os extintores podem apresentar: 

-Mau estado de Conservação. Corrosão, golpes... etc.  

-Válvula de controlo de descarga não funciona. 

-Fora da prazo de validade; 

-Sem pressão ou descarregado;  

-Sem manómetro (menos CO2); 

-Sem pressão ou com pressão excessiva;  

-Sem etiqueta identificativa ou ilegível. 

-Sem mangueira ou difusor; 

 

Anomalias de colocação e manutenção dos extintores: 

-Cobertura insuficiente; ; 

-Tipologia de extintor inadequada ;  

-Eficácia do extintor inadequada; 

-Agente extintor inadequado; 

-Falta de acessibilidade: Altos e Obstruídos; 

-Falta de Visibilidade (sinalização, obstáculos);  

-Cor dos extintores inadequada.  

 

 
Alameda Pêro da Covilhã, lote 3— R/C 6200– 507 COVILHÃ 

Telfs: 275 333 859 / 275 333 891 

Fax: 275 333 895 

Correio electrónico: geral@interprev.pt 

www.interprev.pt 
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1. Avisar ou mandar avisar  imediatamente o 

chefe directo ou o socorrista; 

 

 

2. Analisar o estado do sinistrado e se for 

grave chamar imediatamente 112; 

 

 

3. Se o acidentado estiver inconsciente ou 

em estado de choque não dar de beber; 

 

 

4. Sempre que se depare com um acidente, deve 

manter a calma, afastar os curiosos e manter espaço 

livre em volta do sinistrado; 

 

 

5. Tapar a vítima com um casaco, uma manta, etc.; 

 

6. Só desloque ou movimente a vítima se tal se tornar 

absolutamente indispensável; 

 

 

7. Fazer com que o acidentado não faça movimentos 

( porque poderá haver lesões internas graves ); 

 

 

8. Tratando-se de electrocussão, não tocar 

na vítima; 

 

 Cortar imediatamente a corrente eléctrica e 

providenciar rapidamente socorro; 

 

 

9. A área do acidente deverá permanecer intacta, até que 

seja investigado o local do acidente e as causas. 

 

  Procedimentos em caso de acidente  
E m  c a so  d e  a c id e n t e  ma nt e nha  a  c a l ma  e  s i g a  e s t as  i n s t r uç õ es :  
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Procedimentos em 

caso de acidente  

 

Mais prevenção, mais segurança 

no trabalho 

N.º DE EMERGÊNCIA: 

112 

 

BOMBEIROS: 

 

 

HOSPITAL: 

  

 

RESPONSÁVEL GERAL: 

 
Alameda Pêro da Covilhã, lote 3— R/C 6200– 507 COVILHÃ 

Telfs: 275 333 859 / 275 333 891 

Fax: 275 333 895 

Correio electrónico: geral@interprev.pt 

www.interprev.pt 
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Secção:_______________________ 

  

  Procedimentos de Segurança 

Responsável de Evacuação:______________ _____________ 

Responsável de Evacuação:______________ _____________ 

Após ordem de evacuação: 

 

 

Utilize as saídas mais próximas 

 

 

Não utilize elevadores nem monta cargas 

 

 

Nunca volte para trás sem ser autorizado 
 

Siga as indicações dos responsáveis de 

evacuação 
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Artigo 24.º (C.T.) 

Direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho 

1 - Todos os trabalhadores têm direito à igualdade de oportunidades e de tratamento no que se 

refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho. 

2 - Nenhum trabalhador ou candidato a emprego pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, 

de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património 

genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, 

origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

 
Artigo 25.º (C.T.) 

Proibição de discriminação 

1 - O empregador não pode praticar qualquer discriminação, directa ou indirecta, baseada, 

nomeadamente, na ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, 

património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica, 

nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

2 - Não constitui discriminação o comportamento baseado num dos factores indicados no 

número anterior, sempre que, em virtude da natureza das actividades profissionais em causa ou 

do contexto da sua execução, esse factor constitua um requisito justificável e determinante para 

o exercício da actividade profissional, devendo o objectivo ser legítimo e o requisito proporcional. 

3 - Cabe a quem alegar a discriminação fundamentá -la, indicando o trabalhador ou 

trabalhadores em relação aos quais se considera discriminado, incumbindo ao empregador 

provar que as diferenças de condições de trabalho não assentam em nenhum dos factores 

indicados no n.º 1. 

 
Artigo 23.º (L.R.) 

Dever de informação 

O empregador deve afixar na empresa, em local apropriado, a informação relativa aos direitos e 

deveres do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação. 

 
Artigo 32.º (L.R.) 

Conceitos 

1 - Constituem factores de discriminação, além dos previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Código do 

Trabalho, nomeadamente, o território de origem, língua, raça, instrução, situação económica, 

origem ou condição social. 

2 - Considera-se: 

a) Discriminação directa sempre que, em razão de um dos factores indicados no referido 

preceito legal, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele que é, 

tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável; 

b) Discriminação indirecta sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutro 

seja susceptível de colocar pessoas que se incluam num dos factores característicos indicados no 

referido preceito legal numa posição de desvantagem comparativamente com outras, a não ser 

que essa disposição, critério ou prática seja objectivamente justificado por um fim legítimo e que 

os meios para o alcançar sejam adequados e necessários; 

c) Trabalho igual aquele em que as funções desempenhadas ao mesmo empregador são iguais 

ou objectivamente semelhantes em natureza, qualidade e quantidade; 

d) Trabalho de valor igual aquele que corresponde a um conjunto de funções, prestadas ao 

mesmo empregador, consideradas equivalentes atendendo, nomeadamente, às qualificações 

ou experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao esforço físico e psíquico e às 

condições em que o trabalho é efectuado. 

3 - Constitui discriminação uma ordem ou instrução que tenha a finalidade de prejudicar pessoas 

em razão de um factor referido no n.º 1 deste artigo ou no n.º 1 do artigo 23.º do Código do 

Trabalho. 
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Artigo 33.º (L.R.) 

Direito à igualdade nas condições de acesso e no trabalho 

1 - O direito à igualdade de oportunidades e de tratamento no que se refere ao acesso ao emprego, à 

formação e promoção profissionais e às condições de trabalho respeita: 

a) Aos critérios de selecção e às condições de contratação, em qualquer sector de actividade e a todos 

os níveis hierárquicos; 

b) Ao acesso a todos os tipos de orientação, formação e reconversão profissionais de qualquer nível, 

incluindo a aquisição de experiência prática; 

c) À retribuição e outras prestações patrimoniais, promoções a todos os níveis hierárquicos e aos critérios 

que servem de base para a selecção dos trabalhadores a despedir; 

d) À filiação ou participação em organizações de trabalhadores ou de empregadores, ou em qualquer 

outra organização cujos membros exercem uma determinada profissão, incluindo os benefícios por elas 

atribuídos. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica a aplicação das disposições legais relativas: 

a) Ao exercício de uma actividade profissional por estrangeiro ou apátrida; 

b) À especial protecção da gravidez, maternidade, paternidade, adopção e outras situações 

respeitantes à conciliação da actividade profissional com a vida familiar. 

3 - Nos aspectos referidos no n.º 1, são permitidas diferenças de tratamento baseadas na idade que 

sejam necessárias e apropriadas à realização de um objectivo legítimo, designadamente de política de 

emprego, mercado de trabalho ou formação profissional. 

4 - As disposições legais ou de instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho que justifiquem os 

comportamentos referidos no n.º 3 devem ser avaliadas periodicamente e revistas se deixarem de se 

justificar. 

 
Artigo 34.º (L.R.) 

Protecção contra actos de retaliação 

É inválido qualquer acto que prejudique o trabalhador em consequência de rejeição ou submissão a 

actos discriminatórios. 

 
Artigo 35.º (L.R.) 

Extensão da protecção em situações de discriminação 

Em caso de invocação de qualquer prática discriminatória no acesso ao trabalho, à formação 

profissional e nas condições de trabalho, nomeadamente por motivo de licença por maternidade, 

dispensa para consultas pré-natais, protecção da segurança e saúde e de despedimento de 

trabalhadora grávida,puérpera ou lactante, licença parental ou faltas para assistência a menores, 

aplica-se o regime previsto no n.º 3 do artigo 23.º do Código do Trabalho em matéria de ónus da prova. 

 
Artigo 29.º (C.T.) 

Assédio 

1 - Constitui discriminação o assédio a candidato a emprego e a trabalhador. 

2 - Entende-se por assédio todo o comportamento indesejado relacionado com um dos factores 

indicados no n.º 1 do artigo anterior, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, 

trabalho ou formação profissional, com o objectivo ou o efeito de afectar a dignidade da pessoa ou criar 

um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 

3 - Constitui, em especial, assédio todo o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma 

verbal, não verbal ou física, com o objectivo ou o efeito referidos no número anterior. 

 
Artigo 27.º (C.T.) 

Medidas de acção positiva 

Não são consideradas discriminatórias as medidas de carácter temporário concretamente definido de 

natureza legislativa que beneficiem certos grupos desfavorecidos, nomeadamente em função do sexo, 

capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica, nacionalidade ou origem étnica, 

com o objectivo de garantir o exercício, em condições de igualdade, dos direitos previstos neste Código 

e de corrigir uma situação factual de desigualdade que persista na vida social. 

 
Artigo 28.º (C.T.) 

Obrigação de indemnização 

Sem prejuízo do disposto no livro II, a prática de qualquer acto discriminatório lesivo de um trabalhador ou 

candidato a emprego confere-lhe o direito a uma indemnização, por danos patrimoniais e não 

patrimoniais, nos termos gerais. 



� 

� 

Proteção da Maternidade e Paternidade 
PRINCIPAIS DIREITOS DAS TRABALHADORAS GRÁVIDAS, PUÉRPERAS E LACTANTES:  

 · Licença parental inicial paga a 100 % da remuneração de referência*, sendo 
obrigatório o gozo de 6 semanas de licença a seguir ao parto. A mãe pode gozar até 
30 dias da licença parental inicial antes do parto; 

· Licença em situação de risco clínico para a trabalhadora grávida ou para o nascituro 
pelo período de tempo que, por prescrição médica, for considerado necessário para 
prevenir o risco, sem prejuízo da licença parental inicial; 

· Licença por interrupção de gravidez com duração entre 14 e 30 dias, mediante apresentação de atestado médico, 
· Dispensa do trabalho para consultas pré-natais e para a preparação para o parto, pelo tempo e número de vezes 

necessários; 
· Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de 

proteção da sua segurança e saúde, na impossibilidade de a entidade empregadora lhe conferir outras tarefas, 
sendo o montante diário dos subsídios igual a 65% da remuneração de referência*. A trabalhadora grávida, 
puérpera ou lactante, ou os seus representantes, têm direito de requerer ao serviço com competência inspetiva doa 
área laboral uma ação de fiscalização com prioridade e urgência, se a entidade empregadora não cumprir as 
obrigações em termos de proteção da segurança e saúde da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante; 

· Dispensa diária para amamentação durante o tempo que a mesma durar, gozada em dois períodos distintos, com 
a duração máxima de 1h cada, salvo se outro regime for acordado com a entidade empregadora, devendo a 
trabalhadora apresentar atestado médico se a dispensa se prolongar para além do primeiro ano de vida do filho. 
No caso de nascimentos múltiplos, a dispensa é acrescida de mais 30min por cada gémeo além do primeiro. Se a 
mãe trabalhar a tempo parcial, a dispensa é reduzida proporcionalmente, não podendo ser inferior a 30 minutos. 

· Dispensa de prestação de trabalho suplementar da trabalhadora grávida e durante todo o tempo que durar a 
amamentação se for necessário para a sua saúde ou para a da criança; 

· Dispensa da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante de prestar trabalho em horário de trabalho organizado de 
acordo com regime de adaptabilidade, de banco de horas ou de horário concentrado; 

· Dispensa da trabalhadora de prestação de trabalho no período noturno, entre as 20h de um dia e as 7h do dia 
seguinte, durante um período de 112 dias antes e depois do parto, dos quais pelo menos metade antes da data 
previsível do mesmo; Durante o restante período de gravidez, se for necessário para a sua saúde ou para a do 
nascituro; Durante todo o tempo que durar a amamentação, se for necessário para a sua saúde ou para a da 
criança, devendo apresentar atestado médico com a antecedência de 10 dias. O montante diário dos subsídios é 
igual a 65% da remuneração de referência*, na impossibilidade de a entidade empregadora lhe conferir outras 
tarefas. À trabalhadora dispensada da prestação de trabalho noturno deve ser atribuído, sempre que possível, um 
horário de trabalho diurno compatível, sendo dispensada do trabalho sempre que não seja possível. 

 
 PRINCIPAIS DIREITOS DOS TRABALHADORES PAIS: 

· Direito a licença parental exclusiva do pai de 15 dias úteis seguidos ou interpolados, pagos a 100% da remuneração 
de referência*, de gozo obrigatório, nos 30 dias seguintes ao nascimento do filho, 5 dos quais gozados de modo 
consecutivo imediatamente a seguir ao nascimento. 

· Após o gozo desta licença, o pai tem ainda direito a 10 dias úteis de licença, pagos a 100% da remuneração de 
referência*, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença parental inicial por 
parte da mãe, devendo avisar a entidade empregadora até 5 dias de antecedência. No caso de nascimentos 
múltiplos, à licença prevista nos números anteriores acrescem 2 dias por cada gémeo além do primeiro, pagos a 
100% da remuneração de referência*. 

· Direito a licença parental inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe, em caso de morte ou incapacidade 
física ou psíquica desta, com a duração mínima de 30 dias. Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica 
de mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao parto, o pai também tem direito a licença. As licenças referidas 
carecem de apresentação de atestado médico ou de certidão de óbito; 

· Direito do pai a três dispensas do trabalho para acompanhamento a consultas pré-natais. 
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PRINCIPAIS DIREIRTOS DAS TRABALHADORAS MÃES E DOS TRABALHADORES PAIS: 
 · Licença parental inicial de 120 dias consecutivos, pagos a 100% da remuneração de referência*, de 150 dias 

consecutivos, pagos a 80% da remuneração de referência*, ou de 180 dias consecutivos, pagos a 83% da 
remuneração de referência*, o gozo, a mão e o pai podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe; 

· Direito a licença parental inicial a gozar por um progenitor por impossibilidade do outro, em caso de morte ou 
incapacidade física ou psíquica do progenitor que estivar a gozar a licença; 

· Direito do trabalhador independente aos mesmos direitos do trabalhador por conta de outrem; 
· Direito a 3 dispensas para avaliação para adoção, devendo apresentar justificação à entidade empregadora; 
· Direito a licença por adoção de menor de 15 anos, nos termos da licença parental inicial. No caso de adoções 

múltiplas, o período de licença é acrescido de 30 dias por cada adoção além da primeira; 
· Direito a licença parental complementar, para assistência a filho ou adotado com idade não superior a 6 anos; 
· Direito a dispensa diária para aleitação, desde que ambos os progenitores exerçam atividade profissional, qualquer 

um deles ou ambos, consoante decisão conjunta, até o filho perfazer 1 ano, gozada em 2 períodos distintos, com a 
duração máxima de 1h cada, salvo se outro regime for acordado com a entidade empregadora. No caso de 
nascimentos múltiplos, a dispensa é acrescida de mais 30min por cada gémeo além do primeiro. Se qualquer dos 
progenitores trabalhar a tempo parcial, a dispensa é reduzida proporcionalmente, não podendo ser inferior a 30min; 

· Direito a dispensa em caso de aleitação, quando a prestação de trabalho afete a sua regularidade, de prestar 
trabalho em horário de trabalho organizado; 

· Direito a faltar, até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização, para assistência, em caso 
de doença ou acidente, a filho menor de 12 anos ou a filho com deficiência ou doença crónica; 

· Direito a faltar até 15 dias por ano para assistência, em caso de doença ou acidente, a filho com 12 ou mais anos 
de idade que, no caso de ser maior, faça parte do seu agregado familiar; 

· Direito a faltar, até 4h, uma vez por trimestre, para se deslocar ao estabelecimento de ensino de filho menor; 
· Direito a licença para assistência a filho, após terminar o direito à licença parental complementar, consecutiva ou 

interpolada, até ao limite de 2 anos. No caso de terceiro filho ou mais, a licença tem o limite de 3 anos; 
· Direito a licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica, até 6 meses, prorrogável até 4 anos; 
· Direito a redução de 5h do período normal de trabalho semanal do tempo de trabalho para assistência a filho com 

deficiência ou doença crónica, com idade não superior a 1 ano; 
· Direito a trabalhar a tempo parcial com filho menor de 12 anos ou, filho com deficiência ou doença crónica, não 

podendo ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira; 
· Direito a trabalhar com horário flexível com filho menor de 12 anos ou, filho com deficiência ou doença crónica, não 

podendo ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira; 
· Direito a trabalhar em regime de teletrabalho, com filho com idade até 3 anos, quando o teletrabalho seja 

compatível com a atividade desempenhada e a entidade empregadora disponha de recursos e meios necessários; 
· Direito a formação para reinserção profissional, após a licença para assistência a filho; 
· Direito a dispensa de prestação de trabalho suplementar do trabalhador com filho de idade inferior a 12 meses; 
· Direito a dispensa do regime de adaptabilidade grupal do trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que 

não manifeste, por escrito, a sua concordância; 
· Direito a dispensa do regime de banco de horas grupal do trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que 

não manifeste, por escrito, a sua concordância; 
· Direito à proteção no despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador durante o 

gozo de licença parental, em qualquer das suas modalidades; 
· Direito à proteção da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador durante o gozo de licença 

parental, em caso de não renovação de contrato de trabalho a termo; 
· Direito à suspensão das licenças, parental, parental complementar, por adoção, para assistência a filho e da para 

assistência a filho com deficiência ou doença crónica, por doença do trabalhador. 










