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ABORDAGEM DA APRESENTAÇÃO

• Partilhar casos que obrigaram a preparação 
cuidada e geraram debate;

• Casos de obra de reabilitação de coberturas:
– 1 caso relacionado com as técnicas de prevenção 

adotadas,
– 1 caso de gestão do planeamento e controlo da SST;

• Foco no planeamento e na organização do 
trabalho.



Desafios:

• Trabalhos de reparação de patologias da 
estanquicidade da cobertura;
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Desafios:

• Limitações à adoção de proteção individual:
– Limitação à implantação de ancoragens.
– Trabalho em grandes superfícies seguras, com 

afastamento significativo aos desníveis.

1. INTERVENÇÕES EM COBERTURAS

Cobertura frágil



Desafios:

• Limitações à adoção de proteção individual:
– Limitação à implantação de ancoragens.
– Trabalho em grandes superfícies seguras, com 

afastamento significativo aos desníveis.

• Inexistência de referenciais legais:
– Critério de distância ao vão livre ou superfície frágil a 

partir da qual é necessário adotar medidas de 
proteção contra queda em altura?
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Solução adotada:

• Balizamento do risco:

– Balizar o perímetro com risco de queda com um 
afastamento mínimo de 2 m;

– Instrução dos trabalhadores:
• Percursos pré-definidos,
• Afastamento às zonas de risco,
• Interdição de acesso à zona balizada sem EPI;
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Solução adotada:

• Balizamento do risco:

– Balizar o perímetro com risco de queda com um 
afastamento mínimo de 2 m;

– Instrução dos trabalhadores;

– Sinalização de segurança:
• Perigo de queda em altura,
• Proibição de aceder sem 

autorização,
• Obrigação de uso de EPI 

contra quedas em altura.
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Avaliação da solução:

• Porquê 2 m de afastamento?

– Intuição…
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Avaliação da solução:

• Porquê 2 m de afastamento?

– Intuição…

– Diagrama de queda;

– Pesquisa de referenciais.
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Avaliação da solução:

• 2 m de afastamento é um critério aceitável;

• Facilmente entendido, assimilado e 
operacionalizado, na generalidade;

• Risco residual centrado no aspeto 
comportamental da prevenção;

• Exige supervisão rígida;

• Dificuldades em impor rigor relativamente aos 2 
m de afastamento.
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Desafios:

• Obra de reabilitação de coberturas;

• Diversidade de intervenções de reabilitação;

• Diversidade de condicionantes;

• Limitação da informação e do tempo para 
preparação do trabalho;

• Limitação de tempo para a conclusão do 
trabalho.
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Método adotado:

• Planeamento da segurança e saúde faseado e 
flexível:
– 1.ª fase: patenteada no Desenvolvimento do PSS,
– 2.ª fase: registo validado pela CSO;

• Solução proposta, debatida e revista em 
concertação com a CSO;

• Solução aprovado pelo DO.
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1.ª fase:

Método adotado:
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Método adotado:

2. GESTÃO DO PLANEAMENTO E CONTROLO

Execução dos 
trabalho:
– Verificação 

das medidas 
de controlo 
dos riscos 
efetuada 
segundo o 
registo 
resultante da 
2.ª fase.

✓

✓



Avaliação da solução:

• Considerada aceitável pelos intervenientes, 
quanto aos requisitos de validação e aprovação 
do DL 273/2003;

• Verificou-se eficaz;

• Verificou-se eficiente;

• Verificou-se alguma confusão inicial com o modo 
de se lidar com o modelo de registo.
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