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ÂMBI TO  

No ambiente laboral dos estaleiros existem situações de perigo, advertências ou obrigações de segurança e/ou 

higiene que é necessário tornar visíveis informando os circunstantes. Esta técnica denomina-se sinalização de 

segurança. 

Sinalização é um conjunto de estímulos que condicionam a atuação dos que recebem face a uma situação que se 

pretende ressalvar. 

A sinalização de segurança é uma técnica complementar de segurança, pois não elimina nem atenua o risco (informa 

da sua presença e, a sua aplicação não dispensa a adoção de medidas de prevenção e controlo adequadas aos 

riscos em presença. 

No entanto o  trabalhador deverá respeitar a sinalização em causa, não correndo assim riscos desnecessários. 

 

MATERIAL 

•    Materiais diversos de eletricidade. 

•    Materiais diversos de águas e esgotos. 

•    Contentores ou instalações fixas provisórias de dormitórios, balneários e escritórios. 

 

EQUIPAMENTO 

•    Ferramentas elétricas e manuais; 

•    Gruas e camiões grua; 

•    Multifunções. 

 

MODO OPERATÓRIO 

•    Instalações das redes elétricas de estaleiro; 

•    Instalação das redes de águas e esgotos; 

•    Instalação das instalações para pessoal (trabalhadores e administrativos). 
 
RISCOS 

•    Queda em altura de pessoas e materiais. 

•    Queda ao mesmo nível. 

•    Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumáticos. 

•    Insalubridade. 

•    Colisão. 

•    Atropelamento. 

•    Eletrização/Electrocução. 

•    Incêndio/Explosão. 

•    Desarrumação. 
 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

•    Manter o estaleiro devidamente organizado. 

•    Garantir um bom estado de salubridade do mesmo. 

• Guardar distâncias de segurança entre as vias ou zonas de circulação de veículos e os postos de 
trabalho ou zonas de deslocação de peões. 

• Guardar distâncias de segurança na movimentação de veículos e equipamentos, e destes em relação 
às movimentações de materiais. 

•    Armazenar em Segurança os diferentes materiais. 

• Recolher os resíduos e escombros e evacuá-los para os devidos locais de recolha/tratamento dos 
mesmos. 

•    É expressamente proibido queimar qualquer tipo de resíduos na zona de estaleiro. 

• Todas as  atividades existentes no local devem ser devidamente articuladas com as novas 
condicionantes que a instalação de um estaleiro provoca. 

• Instalar sinalização de segurança provisória ou definitiva que identifique claramente os riscos, as 
obrigações e as proibições nos diversos locais do estaleiro. 
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UTILIZAÇÃO 

• Consultar FSS EPI – Quadro de EPIS. 
 


