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RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

EMPRESA:  VPROTEC                                                                                                               ESTABELECIMENTO: VPROTEC

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

CONFIDENCIALIDADE

Os elementos contidos no presente relatório são considerados confidenciais pela Higiserviços, Lda.

Neste sentido, todas as obrigações relativas à referida confidencialidade serão cumpridas, designadamente as

de sigilo profissional.

ÂMBITO DA VISITA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Na visita de segurança e saúde no trabalho foram analisados os aspectos organizacionais, procedimentos de

trabalho, instalações e equipamentos, sob os pontos de vista da sua segurança, higiene, saúde e ergonomia,

permitindo ao Técnico de SST identificar e registar por escrito e fotograficamente as situações de perigo e

aspectos não conformes. 

A visita foi realizada com base num processo de amostragem de actividades, procedimentos de trabalho,

instalações, equipamentos e colaboradores abordados, competindo também ao empregador a identificação e

análise de situações paralelas ou associadas às registadas no presente relatório, como perigos não

controlados e aspectos não conformes. Compete também ao empregador a análise e implementação das

medidas preventivas/correctivas apresentadas pela Higiserviços.

OBJECTIVOS DA VISITA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A visita de SST tem por objetivos:

- Identificar perigos/aspectos não conformes e avaliar os riscos; 

- Verificar se são cumpridas as exigências estabelecidas em Diplomas legais ou normas aplicáveis, bem como

em regras de boa prática e/ou procedimentos de segurança aplicáveis ao sector de actividade do

estabelecimento que, embora não constantes em legislação específica, são reconhecidamente válidos e úteis

para a avaliação de riscos;

- Fornecer ao cliente um conjunto de medidas de controlo de riscos e/ou recomendações legais, para que

possa implementar no concreto acções tendentes a promover condições de trabalho que garantam a

segurança e saúde dos trabalhadores.

- Verificar a eficácia da implementação das acções correctivas.
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RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

Tema Diploma legal

Ambiente Térmico
Decreto-Lei nº 79/2006, de 4 de Abril – Aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos de

Climatização em Edifícios.

Ambiente Térmico ISO 7730 – 2ª edição 1994-12-15 – Ambientes Térmicos Moderados.

Código do Trabalho Lei nº 7/2009 - Aprova a revisão do Código de Trabalho.

Código do Trabalho/ 

Regime Jurídico do 

Enquadramento de SST

Lei nº 28/2016 - procede à alteração do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12

de fevereiro, do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei

n.º 102/2009, de 10 de setembro.

Equipamentos Dotados de 

Visor

Decreto-Lei nº 349/93, de 1 de Outubro – Prescrições Mínimas de Segurança e de Saúde

respeitantes ao Trabalho com Equipamentos Dotados de Visor.

Equipamentos Dotados de 

Visor

Portaria nº 989/93, de 6 de Outubro – Normas técnicas de execução relativas aos Equipamentos

Dotados de Visor.

Equipamentos de Trabalho
Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro - Estabelece as prescrições mínimas de Saúde e de

Segurança para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho.

Estabelecimentos 

Comerciais, Escritórios e 

Serviços

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto – Regulamento geral de higiene e segurança do trabalho

nos estabelecimentos comerciais, de escritório e serviços. 

Iluminação ISO 8995 – CIE S008/E, 2ª edição 2002-05-15 – Iluminação de espaços de trabalho interiores.

Locais de Trabalho Decreto-Lei nº 306/1976, de 26 de Abril – Altera o Decreto-Lei nº 740/1974, de 26 de Dezembro.

Locais de Trabalho Decreto-Lei nº 77/1990, de 12 de Março – Altera o Decreto-Lei nº 740/1974, de 26 de Dezembro.

Locais de Trabalho
Decreto-Lei nº 226/2005, de 28 de Dezembro – Regras técnicas para o estabelecimento e

exploração de instalações de energia eléctricas de Baixa Tensão.

Locais de Trabalho
Portaria nº 949-A/2006, de 11 de Setembro – Aprova as regras técnicas das instalações eléctricas

de Baixa Tensão.

Locais de Trabalho
Decreto-Lei nº 347/93, de 1 de Outubro – Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de

saúde nos locais de Trabalho.

Locais de Trabalho
Portaria n.º 987/93, 6 de Outubro - Prescrições mínimas de Segurança e saúde nos locais de

trabalho.

Regime Jurídico do 

Enquadramento de SHST

Lei 102/2009, de 10 de Setembro, redação dada pela Lei nº3/2014 de 28 de janeiro -

Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e da saúde no trabalho

Reparação dos Acidentes 

de Trabalho e Doenças 

Profissionais

Lei 98/2009, de 4 de Setembro - Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e

de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissional.

Segurança Contra 

Incêndios

NP 4386: 2001 – Equipamento de Segurança e de combate a Incêndio: Símbolos gráficos para as

plantas de emergência de segurança contra incêndio.

Segurança Contra 

Incêndios
NP 4413:2006 - Manutenção de extintores.

Segurança Contra 

Incêndios

NP EN 671-1:2003 – Instalações fixas de combate a incêndio: Sistemas armados com mangueiras

semi-rígidas.

Segurança Contra 

Incêndios
Notas Técnicas da ANPC (Autoridade Nacional de Protecção Civil).

Segurança Contra 

Incêndios

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro - Estabelece o regime jurídico da segurança contra

incêndios em edifícios (SCIE).

Segurança Contra 

Incêndios

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro - Aprova o Regulamento Técnico de Segurança

contra Incêndio em Edifícios (SCIE).

Segurança Contra 

Incêndios

Decreto-Lei nº 224/2015, de 9 de Outubro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º

220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em

edifícios.

Sinalização de Segurança NP 3992: 1994 – Segurança contra incêndio – sinais de segurança.

Sinalização de Segurança
Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro – Prescrições mínimas de colocação e utilização da

sinalização de segurança e saúde no trabalho. 

EMPRESA:  VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

CRITÉRIOS E REFERÊNCIAS

As observações e recomendações apresentadas neste relatório têm por base a legislação e normas aplicáveis ao tipo

de estabelecimento e à actividade nele desenvolvida, da qual se destaca:
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RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

1ª Fase

2ª Fase

NR = P × E × G

Em que:

Para a quantificação são atribuídos os valores do quadro seguinte, aos três factores, segundo os critérios indicados.

P a probabilidade de ocorrência do acontecimento,

E a exposição ao risco, período de tempo que os agentes receptores se encontram expostos ao risco de acidente

G a gravidade ou severidade das consequências esperadas caso o acontecimento indesejável ocorra, 

EMPRESA:  VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

METODOLOGIA

Para a identificação dos perigos/aspectos não conformes e avaliação de riscos foi utilizado um método de estimativa semi-

quantitativa do risco, nomeadamente o método de William T. Fine.

NR é o nível de risco, 

A aplicação do método consistiu no desenvolvimento das seguintes fases:

Identificação de perigos – Nesta fase foram identificados os perigos associados às actividades desenvolvidas pelo

estabelecimento auditado.

ESTABELECIMENTO: VPROTEC   

Avaliação de riscos – Por cada perigo identificado foram estimados e valorados os respectivos riscos com o objectivo de 
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RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Definição de Medidas Preventivas/Correctivas: São definidas medidas de prevenção ou protecção com o objectivo de

evitar ou minimizar os riscos identificados com vista à prevenção de acidentes de trabalho e à melhoria e manutenção de

condições de trabalho que garantam a segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores.

As medidas de prevenção ou protecção destinadas aos riscos identificados são definidas pela aplicação das regras gerais

de prevenção estipuladas no Código do Trabalho. 

A definição da prioridade referente à aplicação das medidas preventivas ou correctivas é função do Nível de Risco (NR).

3ª Fase
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AVALIAÇÃO DE RISCOS 
  



                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR S N S N

Condições ambientais de 

trabalho / Iluminação
Administrativo

Iluminação 

inadequada

Fadiga visual que 

se pode manifestar 

por: dores de 

cabeça, olhos 

avermelhados e 

lacrimejantes, 

posturas 

incorrectas.

1 10 5 50 X

– Os locais de trabalho devem ser providos de 

iluminação natural ou complementar artificial;

– As fontes luminosas não devem estar 

posicionadas num ângulo superior a 30º com a 

linha do olhar;

– As janelas devem possuir estores de barras 

verticais orientáveis e independentes por janela;

 As fontes de iluminação devem satisfazer os 

seguintes requisitos:

- Serem de intensidade uniforme e estarem 

distribuídas de modo a evitar contrastes 

acentuados e reflexos prejudiciais nos locais de 

trabalho, particularmente nos planos de trabalho;

- Não provocarem encadeamento;

- Não provocarem aquecimento excessivo;

- Não serem susceptíveis de variações de 

intensidade acentuadas.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Condições ambientais de 

trabalho / Ventilação/Qualidade 

do ar

Administrativo Ventilação deficiente

Concentração 

elevada de dióxido 

de carbono, 

podendo provocar 

dores de cabeça, 

diminuição dos 

níveis de 

concentração e 

cansaço geral

1 10 5 50 X

– Os locais de trabalho devem conter meios que 

permitam a renovação natural e permanente do ar 

sem provocar correntes incómodas ou prejudiciais 

aos trabalhadores;

– Nos compartimentos cegos ou interiores, ou 

quando a ventilação natural não for suficiente 

devem ser instalados meios que assegurem a 

renovação forçada do ar, não provocando 

correntes ou arrefecimentos bruscos prejudiciais;

– O caudal médio de ar fresco e puro deve ser de, 

pelo menos, 30 m3 a 50 m3 por hora e por 

trabalhador;

– Os níveis de concentração de substâncias 

nocivas existentes no ar dos locais de trabalho 

não pode ultrapassar os valores definidos na NP 

1796.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

LEGISLAÇÃOGRUPO / SUBGRUPO DOC. ASSOCIADOS

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

RISCO 

CONTROLADORISCO MEDIDAS PREVENTIVAS
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FORAM ADOPTADAS 

?
PERIGO

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR S N S N

LEGISLAÇÃOGRUPO / SUBGRUPO DOC. ASSOCIADOS

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

RISCO 

CONTROLADORISCO MEDIDAS PREVENTIVAS
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FORAM ADOPTADAS 

?
PERIGO

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Condições ambientais de 

trabalho / Ventilação/ Qualidade 

do ar interior

Administrativo

Manutenção 

aparelhos de 

climatização (ar 

condicionado)

Desconforto 

Térmico  

Problemas 

alérgicos e 

respiratórios

Proliferação de 

microorganismo 

nocivos

1 10 5 50 X

De acordo com o RSECE, as instalações e 

equipamentos de climatização devem possuir um 

plano de manutenção preventiva que 

estabeleça claramente as tarefas de manutenção 

previstas, tendo em consideração a boa prática da 

profissão, as instruções dos fabricantes e a 

regulamentação existente para cada tipo de 

equipamento constituinte da instalação. Este 

plano deve ser elaborado e mantido 

permanentemente atualizado sob a 

responsabilidade de técnicos com as 

qualificações e competências técnicas mínimas 

exigidas para o exercício da função.

X

Decreto-Lei n.º 

79/2006, de 4 

de Abril

Condições ambientais de 

trabalho / Ambiente térmico
Administrativo

Ambiente térmico 

inadequado

Ambiente térmico 

frio:

-Mal-estar geral;

-Redução da 

capacidade motora

-Movimentos mais 

lentos

-Diminuição da 

sensibilidade táctil

Ambiente térmico 

quente:

-Secura das 

mucosas

-Aumento da 

sudação, da 

frequência 

cardíaca e da 

temperatura 

corporal

-Desequilíbrio 

mineral de água

-Cãibras 

musculares nos 

membros e 

abdómen

-Diminuição da 

agilidade mental

1 10 5 50 X

– A temperatura e humidade nos locais de 

trabalho devem ser adequadas ao organismo 

humano, tendo em conta os métodos de trabalho 

e os condicionalismos físicos impostos aos 

trabalhadores;

– A temperatura deve variar preferencialmente 

entre 18 e 22º C, podendo chegar aos 25ºC;

– A velocidade do ar não deve ser inferior a 

0,15m/s, no Inverno, e 0,25 m/s, nas restantes 

estações.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR S N S N

LEGISLAÇÃOGRUPO / SUBGRUPO DOC. ASSOCIADOS

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

RISCO 

CONTROLADORISCO MEDIDAS PREVENTIVAS
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FORAM ADOPTADAS 

?
PERIGO

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Organização e 

higienização

Administrativo

Deficiente 

organização do 

espaço de trabalho

Quedas ao mesmo 

nível

Ferimentos/ 

Lesões diversas

1 10 5 50 X

O espaço de trabalho deve estar organizado por 

forma a permitir ao trabalhador movimentar-se 

sem que ocorram acidentes. Como tal, devem ser 

garantidas a seguintes condições:

– Espaço livre;

– Pavimento regular, sem desníveis e com 

características antiderrapantes;

– Local arrumado, sem obstáculos nas vias de 

circulação.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro

Locais e equipamentos de 

trabalho / Mobiliário e 

equipamentos de trabalho

Administrativo
Mobiliário 

inadequado

Lesões musculo-

esqueléticos
1 10 5 50 X

Mesas:

- Devem possuir dimensões adequadas para 

permitir uma disposição flexível do écran, teclado, 

documentos e material acessório

– (largura mínima de 1,60 m e profundidade 

mínima de 0,90 m);

– Devem possuir arestas boleadas e tampo baço 

com coeficiente de reflexão baixo;

– Deve existir espaço livre por baixo da mesa para 

a colocação das pernas.

Cadeiras:                                           

-Devem ser estáveis e confortáveis, permitir a 

liberdade de movimentos e proporcionar uma 

posição confortável;

– Devem possuir uma base com cinco pontos de 

apoio com rodas e altura regulável;

– O encosto deve ser regulável em altura e em 

inclinação. (O encosto deve apoiar as regiões 

lombar e dorsal);

– O assento deve ser revestido de uma material 

que permita evitar a acumulação de suor e ser 

anti-alérgico;                                  

– As cadeiras devem permitir que as coxas 

estejam horizontal com os pés apoiados no chão, 

em apoio de pés (O apoio de pés deve possuir 

inclinação regulável para permitir alternância de 

posturas e descanso para os pés e com 

revestimento de material anti-deslizante);                                                   

– O ângulo entre o braço e o antebraço não deve 

ser inferior a 90º.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

989/93 de 6 de 

outubro e 

Critérios 

ergonómicos
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR S N S N

LEGISLAÇÃOGRUPO / SUBGRUPO DOC. ASSOCIADOS

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

RISCO 

CONTROLADORISCO MEDIDAS PREVENTIVAS
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FORAM ADOPTADAS 

?
PERIGO

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Mobiliário e 

equipamentos de trabalho

Administrativo

Posicionamento 

incorrecto do monitor 

e do teclado

Problemas visuais

Lesões musculo-

esqueléticos

1 10 5 50 X

Monitores:

– Os monitores devem estar posicionados por 

forma a que o utilizador não rode a cabeça ou o 

tronco;

– O bordo superior do monitor de estar ao nível 

dos olhos ou ligeiramente abaixo, com uma 

distância olho-écran entre 30 e 80 cm e com 

inclinação regulável entre 0º e 15º, por forma a 

que o pescoço mantenha um ângulo de 0º;

– Não se deve trabalhar de costas ou de frente 

para as janelas, como tal, os monitores devem ser 

colocados paralelamente às janelas, de forma a 

diminuir os reflexos nos mesmos;

– Os monitores devem permitir a regulação da 

intensidade luminosa e do contraste entre os 

caracteres e o fundo. De preferência, usar fundo 

claro com caracteres escuros.

Teclado:

– O teclado deve ter Inclinação regulável (entre 5º 

e 15º).

– Deve permitir o apoio das mãos e dos 

antebraços na mesa para evitar o risco de lesões 

dos tendões e das articulações.

– O teclado deve estar posicionado paralelamente 

à linha dos ombros e o rato deve ser colocado à 

mesma altura do teclado.

(Cont.)    

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

989/93 de 6 de 

outubro e 

Critérios 

ergonómicos

Locais e equipamentos de 

trabalho / Mobiliário e 

equipamentos de trabalho

Administrativo

Posicionamento 

incorrecto do monitor 

e do teclado

Problemas visuais

Lesões musculo-

esqueléticos

1 10 5 50 X

(Cont.)     

A utilização prolongada do computador provoca 

fadiga visual e postural, como tal é aconselhável a 

realização de pausas de 5 a 10 minutos por cada 

hora e meia de trabalho contínuo com écrans. 

Nos períodos de pausa recomendamos a 

realização de exercícios físicos.                                                               

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

989/93 de 6 de 

outubro e 

Critérios 

ergonómicos
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR S N S N

LEGISLAÇÃOGRUPO / SUBGRUPO DOC. ASSOCIADOS

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

RISCO 

CONTROLADORISCO MEDIDAS PREVENTIVAS
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FORAM ADOPTADAS 

?
PERIGO

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Vias normais e saídas 

de emergência

Geral

Vias de circulação e 

evacuação em mau 

estado de 

conservação ou sem 

características 

antiderrapantes

Quedas ao mesmo 

nível
1 10 5 50 X

Nas vias de circulação e de evacuação devem ser 

garantidas a seguintes condições:

– Espaço livre e sem obstáculos;

– Pavimento regular, sem desníveis e com 

características antiderrapantes

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro

Locais e equipamentos de 

trabalho / Vias normais e saídas 

de emergência

Geral

Obstrução, redução 

ou anulação das vias 

verticais e 

horizontais de 

evacuação e das 

saídas de 

emergência

Atrasos na 

evacuação
0,5 5 25 62,5 X

– Manter as vias de evacuação e as saídas de 

emergência desimpedidas. Efectuar verificação 

diária das mesmas.

– Os espaços interiores devem ser organizados 

para permitir que, em caso de evacuação, os 

ocupantes possam alcançar um local seguro no 

exterior pelos seus próprios meios, de modo fácil, 

rápido e seguro. 

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro
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               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Vias normais e saídas 

de emergência

Geral

Obstrução, redução 

ou anulação das vias 

verticais e 

horizontais de 

evacuação e das 

saídas de 

emergência

Atrasos na 

evacuação
0,5 5 25 62,5 X

– Os locais de permanência devem dispor de 

saídas e vias de evacuação, em número e largura 

suficientes, convenientemente distribuídas e 

devidamente sinalizadas para orientar os 

ocupantes para exterior de forma eficaz;                                                                                  

– Nos locais de mudança de direcção das vias de 

evacuação deve ser colocada sinalização 

adequada ao sentido da fuga a tomar, de forma 

inequívoca;                                                                       

– Toda a sinalização referente às indicações de 

evacuação deve estar na perpendicular ao sentido 

das fugas possíveis nas vias de evacuação;

– As placas de sinalização devem ser visíveis a 

partir de qualquer ponto onde a informação que 

contém deva ser conhecida;                               – 

A altura de montagem das placas deve situar-se 

entre 2,1 e 3,0 m.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro

Locais e equipamentos de 

trabalho / Vias normais e saídas 

de emergência

Geral

Cruzamento de vias 

de evacuação em 

sentidos opostos

Atraso na 

evacuação

Choque entre 

pessoas

Quedas

Lesões diversas

0,5 5 25 62,5 X

As saídas de emergência e as vias de evacuação 

devem estar devidamente sinalizadas não 

devendo existir vias em que na evacuação as 

pessoas se cruzem em sentidos opostos.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Detecção e combate a 

incêndios

Geral

Inexistência ou  

deficiente instalação, 

funcionamento, 

manutenção de: 

– equipamentos ou 

sistemas de 

detecção, alarme e 

alerta;

– extintores de 

incêndio.

Incêndio 1 6 25 150 X

– O estabelecimento deve ser equipado com 

instalações que permitam detectar o incêndio e, 

em caso de emergência, difundir o alarme para os 

seus ocupantes, alertar os bombeiros e accionar 

sistemas e equipamentos de segurança;

– O estabelecimento deve dispor no seu interior 

de meios próprios de extinção de incêndio que 

permitam a actuação imediata sobre focos de 

incêndio pelos seus ocupantes e que facilitem aos 

bombeiros o lançamento rápido das operações de 

socorro;

– O estabelecimento deve ser equipado com 

extintores devidamente dimensionados e 

adequadamente distribuídos, de forma que a 

distância a percorrer de qualquer saída de um 

local de risco para os 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 um por cada 200 m2 de 

pavimento do piso ou fracção, com um mínimo de 

dois por piso;

(cont.)

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro

Locais e equipamentos de 

trabalho / Detecção e combate a 

incêndios

Geral (Cont.) (cont.) 1 6 25 150 X

(cont.)       

– Os meios de intervenção e os botões de alarme 

devem estar situados em locais acessíveis e 

devidamente sinalizados;

– Os extintores devem ser afixados a uma altura 

máxima até ao manípulo de 1.2m. 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro
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MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Detecção e combate a 

incêndios

Geral

Inexistência ou  

deficiente instalação, 

funcionamento, 

manutenção de: 

– equipamentos ou 

sistemas de 

detecção, alarme e 

alerta;

– extintores de 

incêndio.

Incêndio 0,5 5 25 62,5 X

– As placas de sinalização devem ser visíveis a 

partir de qualquer ponto onde a informação que 

contém deva ser conhecida;

– A altura de montagem das placas deve situarse 

entre 2,1 e 3,0 m. No caso de espaços amplos, o 

limite superior de 3,0 m pode ser excedido, 

mediante  ustificação fundamentada

– Deve ser implementada uma rotina de

inspecção e assistência técnica aos meios de 

intervenção, aos sistemas automáticos de 

extinção por água e aos alarme e alerta. Esta 

rotina destina-se a assegurar o funcionamento 

correcto e continuado destes meios e sistemas

em condições normais.

– Todos os trabalhos de manutenção

executados a estes meios e sistemas e qualquer 

anomalia observada deve fazer parte dos registos 

de segurança incluídos nas medidas de 

autoprotecção.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro

Locais e equipamentos de 

trabalho / Detecção e combate a 

incêndios

Geral

As instalações não 

estão dotadas de 

botões de 

accionamento de 

alarme.

Atrasos na 

detecção e 

consequentemente 

no combate a 

incêndio.

0,5 5 25 62,5 X

Sendo o estabelecimento de tilização-tipo (III) e 

classificado como de 1ª Categoria, deverá ser 

dotado de instalações de alarme da configuração 

1. Este engloba: botões de accionamento de 

alarme, uma central de sinalização e comando e 

difusão do alarme no interior.

Os dispositivos deverão proteger a parcialidade 

das instalações e a sua difusão do alarme deverá 

ser no interior.

Os botões de alarme devem ser instalados nos 

caminhos horizontais, a cerca de 1,5m do 

pavimento.

X

  Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro
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MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Medidas de 

Autoprotecção

Geral

Ausência de 

medidas de 

autoprotecção

Lesões diversas

Morte 1 10 25 250 X

A VPROTEC deve ser dotada de medidas de 

organização e gestão da segurança, designadas 

por medidas de autoprotecção.

Neste sentido, de acordo com a utilização-tipo (III) 

e categoria de risco (1ª categoria) a que a 

VPROTEC pertence, apenas são exigíveis como 

medidas de autoprotecção, Registos de 

Segurança, Procedimentos de prevenção.

1. Registos de segurança (conjunto de 

documentos que contém os registos de 

ocorrências relevantes e de relatórios 

relacionados com a segurança contra incêndios. 

As ocorrências devem ser registadas com data de 

início e fim e responsável pelo seu 

acompanhamento, referindo-se, nomeadamente, 

à conservação ou manutenção das condições de 

segurança, às modificações, alterações e 

trabalhos perigosos efectuados, incidentes e 

avarias ou, ainda, visitas de inspecção. 

2.Procedimentos de Prevenção (conjunto de 

medidas e atitudes a adoptar pelos ocupantes, 

destinadas a garantir a manutenção das 

condições de segurança e a diminuir a 

probabilidade de eclosão de um incêndio).  

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro

Locais e equipamentos de 

trabalho / Sinalização de 

segurança e iluminação de 

emergência

Geral

Ausência de 

sinalização de perigo 

no quadro eléctrico

Riscos eléctricos

Atraso na 

identificação do 

quadro eléctrico

1 5 5 25 X

Afixar a sinalética de perigo de electrocussão nas 

portas dos quadros eléctricos, para que numa 

situação de emergência se possa localizar 

facilmente e aceder ao mesmo e proceder ao 

corte geral ou parcial da energia eléctrica. (Port. 

1456-A/95)

O quadro eléctrico deve ostentar a sinalética de 

perigo de electrocussão. 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro  

Portaria n.º 

1456-A/95, de 

11 de 

Dezembro 
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   
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TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Sinalização de 

segurança e iluminação de 

emergência

Geral

Vias de evacuação e 

saídas de 

emergência não 

sinalizadas

Atraso na 

evacuação

Quedas ao mesmo 

nível

Lesões diversas

0,5 5 25 62,5 X

– Os locais de permanência devem dispor de 

saídas e vias de evacuação, em número e largura 

suficientes, convenientemente distribuídas e 

devidamente sinalizadas para orientar os 

ocupantes para exterior de forma eficaz;

– Nos locais de mudança de direcção das vias de 

evacuação deve ser colocada sinalização 

adequada ao sentido da fuga a tomar, de forma 

inequívoca;

                                                                                            

               

– Toda a sinalização referente às indicações de 

evacuação deve estar na perpendicular ao sentido 

das fugas possíveis nas vias de evacuação;

– As placas de sinalização devem ser visíveis a 

partir de qualquer ponto onde a informação que 

contém deva ser conhecida

– A altura de montagem das placas deve situar-se 

entre 2,1 e 3,0 m.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro  

Portaria n.º 

1456-A/95, de 

11 de 

Dezembro 

Locais e equipamentos de 

trabalho / Sinalização de 

segurança e iluminação de 

emergência

Geral

Inexistência ou 

deficiente instalação, 

funcionamento ou 

manutenção, dos 

equipamentos de 

iluminação de 

emergência

Atraso na 

evacuação

Quedas ao mesmo 

nível

Lesões diversas

1 6 25 150 X

– Os espaços do estabelecimento, para além de 

possuírem iluminação normal, devem também ser 

dotados de um sistema de iluminação de 

emergência de segurança e, em alguns casos, de 

um sistema de iluminação de substituição;

– A iluminação de emergência deve compreender 

a:

   Iluminação de ambiente, destinada a iluminar os 

locais de permanência habitual de pessoas, 

evitando situações de pânico;

   Iluminação de balizagem ou circulação, com o 

objectivo de facilitar a visibilidade no 

encaminhamento seguro das pessoas até uma 

zona de segurança e, ainda, possibilitar a 

execução das manobras respeitantes à segurança 

e à intervenção dos meios de socorro.

– Efectuar a manutenção periódica dos sistemas 

de iluminação de emergência. 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro  

Portaria n.º 

1456-A/95, de 

11 de 

Dezembro 
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TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Primeiros socorros
Geral

Ausência de um 

armário/caixa de 

primeiros socorros.

Atrasos na 

assistência à 

vítima

1 4 15 60 X

– Todo o local de trabalho deve possuir um posto 

de primeiros socorros ou armários, caixas ou 

bolsas com conteúdo mínimo destinado a 

primeiros socorros; 

– O conteúdo dos armários caixas ou bolsas de 

primeiros socorros deve ser mantido em 

condições de assepsia, convenientemente 

conservado, etiquetado e imediatamente 

substituído após a sua utilização. Estas condições 

devem ser controladas por um responsável 

indicado pela empresa com um curso de 

socorrista;

– Junto dos armários, caixas e bolsas de 

primeiros socorros devem existir instruções claras 

e simples para primeiros cuidados a pôr em 

prática em cada caso de urgência.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto    

Portaria n.º 

987/93, 6 de 

Outubro 

Locais e equipamentos de 

trabalho / Primeiros socorros
Geral

Ausência de 

instruções de 

actuação em caso 

de primeiros 

socorros. 

Primeiros socorros 

prestados à vítima 

de forma 

incorrecta.

1 4 15 60 X

Afixar junto dos produtos de primeiros socorros as 

instruções de primeiros socorros.

O local dos produtos de primeiros socorros deverá 

estar devidamente sinalizado

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto    

Portaria n.º 

987/93, 6 de 

Outubro 

Locais e equipamentos de 

trabalho / Instalações sanitárias 

e sociais

Geral

Ausência de 

dispositivos de 

secagem de mãos e 

de doseadores de 

sabonete líquido.

Doenças dérmicas. 1 6 5 30 X

Os lavatórios devem estar providos 

preferencialmente de dispositivos automáticos de 

secagem de mãos ou toalhas individuais de papel 

e de doseadores de sabonete líquido.

X

Decreto-Lei nº 

243/86, de 20 

de Agosto

Locais e equipamentos de 

trabalho / Instalações sanitárias 

e sociais

Geral

Papel higiénico 

exposto a agentes 

biológicos (ex. 

fungos produtores de 

micoses)

Micoses 1 6 5 30 X

Por uma questão higiénico-sanitária recomenda-

se a colocação de um dispositivo de proteção 

para o papel higienico.

X

Decreto-Lei nº 

243/86, de 20 

de Agosto

Locais e equipamentos de 

trabalho / Instalações eléctricas
Geral

Disjuntores do 

quadro eléctrico não 

identificados

Atraso na 

realização de 

cortes de energia

1 1 25 25 X

Os disjuntores devem estar identificados com a 

área correspondente. A identificação deve ser 

legível e de material resistente. 

X
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TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Instalações eléctricas
Geral

Exposição a                  

corrente eléctrica
Electrização 1 4 15 60 X

Quando a caixa do quadro eléctrico é metálica, 

deve-se estabelecer uma ligação equipotencial 

entre o “chassis” e a porta do quadro, ligação 

essa constituída por um condutor de 2,5 mm2 de 

secção, com isolamento de cor verde e amarela 

conforme o regulamento, montado com folga 

bastante para abertura fácil da porta e bem fixo 

nas extremidades por parafusos em latão com 

anilha e porca.

X

Locais e equipamentos de 

trabalho / Instalações eléctricas
Geral

Exposição a                  

corrente eléctrica
Electrização 1 4 15 60 X

– Assegurar que o equipamento eléctrico é sujeito 

a acções de manutenção adequadas às suas 

condições de funcionamento. Deve ser 

competência exclusiva de electricistas 

devidamente habilitados a montagem, 

modificação e manutenção do bom estado de 

funcionamento da instalação eléctrica;

– Qualquer avaria que seja detectada deve ser 

imediatamente reparada, se tal não for possível, o 

equipamento ou o circuito deve ser retirado de 

serviço. Todo e qualquer disparo dos disjuntores 

diferenciais deve ser comunicado ao electricista 

para averiguar a sua causa;

– Evitar reparar o isolamento de um cabo eléctrico 

com fita isolante ou com qualquer outro meio 

idêntico, mesmo que provisoriamente. A 

reparação de qualquer defeito nos cabos de 

alimentação dos equipamentos deve ser 

efectuada por pessoal especializado;

– No final de cada dia de trabalho, desligar os 

equipamentos eléctricos, a não ser que estejam 

preparados para trabalhar de modo contínuo;

– Se houver necessidade de desligar o cabo de 

alimentação de um equipamento, não puxar pelo 

cabo, mas sim pela respectiva ficha de ligação à 

tomada. Antes de retirar a ficha da tomada, 

desligar primeiro a máquina no interruptor

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

949 A/2006 de 

11 de Setembro                 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro
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P E G NR S N S N

LEGISLAÇÃOGRUPO / SUBGRUPO DOC. ASSOCIADOS

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

RISCO 

CONTROLADORISCO MEDIDAS PREVENTIVAS
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

FORAM ADOPTADAS 

?
PERIGO

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Locais e equipamentos de 

trabalho / Instalações eléctricas
Geral

Exposição a                  

corrente eléctrica

Electrização/ 

Incêndio
1 4 15 60 X

Quando houver necessidade de ligar vários 

equipamentos a uma tomada, não utilizar fichas 

múltiplas, utilizar preferencialmente tomadas 

múltiplas;

– As fichas e tomadas devem ser compatíveis;

– Não utilizar cabos eléctricos com isolamento em 

mau estado;

– Evitar que os cabos eléctricos de alimentação 

das máquinas, ou qualquer outro tipo de cabos se 

estendam desordenadamente pelo pavimento.

X

Port. 949 

A/2006 de 11 de 

Setembro                 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro                                

DL. 50/2005 de 

25 de Fevereiro

Factores psicossociais / Stress Geral

Carga de trabalho 

excessiva;

Tarefas complexas;

Falta de uma 

descrição inequívoca 

das tarefas a 

realizar;

Falta de cooperação 

ou apoio de 

superiores, colegas 

ou subordinados.

Stress, Ansiedade, 

Depressão
1 4 15 60 X

– Implementar medidas organizacionais (tempo 

de trabalho, pausas) 

– Formar os trabalhadores (particularmente 

importante no momento da introdução de novas 

tecnologias ou transformações no trabalho) 

– Adequar a informação quanto ao funcionamento 

dos sistemas; 

– Distribuir tarefas e competências de forma clara 

e inequívoca;

– Planear antecipadamente os trabalhos do dia;

– Não prolongar em excesso a jornada de 

trabalho habitual, compensando o tempo extra de 

trabalho com descanso adicional;

– Harmonizar e delegar inequivocamente as 

responsabilidades e a autoridade;

–  Considerar as queixas e reclamações 

provenientes dos trabalhadores;

–  Promover um ambiente seguro, onde 

predomine um sentimento de tolerância e justiça.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro

Formação / SHT Administrativo

Ausência de 

formação no âmbito 

da  Segurança e 

Higiene do Trabalho.

Risco de acidentes 

de trabalho pelo 

facto dos 

colaboradores não 

estarem 

informados sobre 

os riscos 

associados à sua 

actividade.

1 10 15 150 X

Formar todos os trabalhadores no domínio da 

Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho, 

mantendo-os conscientes dos riscos associados à 

sua actividade.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

               ESTABELECIMENTO:VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Formação / Primeiros socorros Administrativo

Ausência de 

formação em 

primeiros socorros.

Atraso na 

assistência à 

vítima e/ou 

primeiros socorros 

prestados de 

forma incorrecta.

1 4 5 20 X

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, bem como 

facultar-lhes material adequado.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro

Formação / Combate a incêndios Administrativo

Ausência de 

formação em 

combate a incêndios.

Atrasos na 

extinção do 

incêndio e/ou 

utilização dos 

meios de combate 

a incêndio de 

forma incorrecta.

1 4 15 60 X

– A empresa ou estabelecimento, qualquer que 

seja a organização dos serviços de segurança, 

higiene e saúde no trabalho, deve ter uma 

estrutura interna que assegure as actividades de 

combate a incêndios, designando os 

trabalhadores responsáveis por essas 

actividades. 

– 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” (Lei 35/2004).

– Devem possuir formação no domínio da 

segurança contra incêndio:

a) Os funcionários e colaboradores das entidades 

exploradoras dos espaços afectos às utilizações-

tipo;

b) Todos as pessoas que exerçam actividades 

profissionais por períodos superiores a 30 dias por 

ano nos espaços afectos às utilizações-tipo.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 
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TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Formação / Evacuação Administrativo

Ausência de 

formação em 

evacuação. 

Actuação 

incorrecta e 

ineficaz em caso 

de emergência.

1 4 15 60 X

“Todo o trabalhador deve estar suficientemente 

instruído sobre os planos de evacuação dos locais 

de trabalho, para o que se deverão fazer, com 

certa periodicidade, exercícios em que se ponham 

em prova os ensinamentos ministrados para 

evacuação em caso de eventual concretização de 

risco de incêndio "(DL 243/86). 

“A empresa ou estabelecimento, qualquer que 

seja a organização dos serviços de segurança, 

higiene e saúde no trabalho, deve ter uma 

estrutura interna que assegure as actividades 

de… evacuação de trabalhadores em situações 

de perigo grave iminente, designando os 

trabalhadores responsáveis por essas 

actividades”.

“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 

evacuação” (Lei 102/2009).

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Outros Geral

Não se encontram a 

fixados os números 

de telefone a 

contactar em caso 

de emergência

Atrasos no 

contacto com os 

socorros externos

3 4 5 60 X

A OMS recomenda a afixação de modo visível, 

dos números de telefone e endereços a contactar 

em caso de emergência (corporação de 

bombeiros, PSP/GNR, hospitais, centro de 

Saúde)

X

Outros Exterior
Condução de 

veículos

Acidente de viação 

Lesões diversas   

Morte

0,5 4 25 50

– Cumprir as regras de trânsito.                            

– Conduzir de forma segura.                        

 – Não utilizar o telemóvel em codução.   

– Não conduzir após a ingestão de bebidas 

alcoólicas.                                  

– Não consultar mapas ou outros documentos em 

condução.                           

 - Realizar pausas periódicas em viagens longas.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Outros Exterior

Pavimentos 

inadequados/instávei

s/degradados

Queda ao mesmo 

nível                         

Lesões diversas

0,5 4 25 50
Utilizar calçado confortável e com base 

antiderrapante.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro
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MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS               ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT:    Sandra Dias CAP Nº  23660912EC5              ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

EMPRESA: VPROTEC   

Outros Exterior Atropelamento
Lesões diversas   

Morte
0,5 4 25 50

– Cumprir os sinais de trânsito para peões 

Caminhar de forma segura e sem distrações                                                          

– Não utilizar o telemóvel enquanto caminha

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cenários de Emergência Exterior Incêndio Lesões diversas 0,5 4 25 50

Proceder de acordo com as instruções gerais de 

emergência para o cenário de incêndio e cumprir 

a instruções dos elementos da equipa de 

emergência no local

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Cenários de Emergência Exterior Ameaça de bomba Lesões diversas 0,5 4 25 50

Proceder de acordo com as instruções gerais de 

emergência para o cenário de ameaça de bomba 

e cumprir a instruções dos elementos elementos 

da equipa de emergência no local

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cenários de Emergência Exterior
Sismo, raio, 

inundação
Lesões diversas 0,5 4 25 50

Proceder de acordo com as instruções gerais de 

emergência para o cenário de sismo, raio, 

inundação e cumprir a instruções dos elementos 

elementos da equipa de emergência no local

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro
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Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Detecção e 

luta contra incêndios

Geral

Extintor colocado 

no pavimento na 

zona do servidor

Lesões diversas 1 6 25 150

 “Os extintores devem ser instalados em locais bem 

visíveis e convenientemente sinalizados, sempre 

que possível nas comunicações horizontais ou no 

interior das câmaras corta-fogo, quando existam, e 

colocados de modo que o seu manípulo fique a 

cerca de 1,20 m do pavimento”.(Port. 1532/08)

AC

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Medidas de 

Autoprotecção

Geral

Ausência de 

medidas de 

autoprotecção

Lesões diversas

Morte 1 10 25 250

Neste sentido, de acordo com a utilização-tipo (III) e 

categoria de risco (1ª categoria) a que a VPROTEC 

pertence, apenas são exigíveis como medidas de 

autoprotecção, Registos de Segurança, 

Procedimentos de prevenção.

1. Registos de segurança (conjunto de 

documentos que contém os registos de ocorrências 

relevantes e de relatórios relacionados com a 

segurança contra incêndios. As ocorrências devem 

ser registadas com data de início e fim e 

responsável pelo seu acompanhamento, referindo-

se, nomeadamente, à conservação ou manutenção 

das condições de segurança, às modificações, 

alterações e trabalhos perigosos efectuados, 

incidentes e avarias ou, ainda, visitas de inspecção. 

2.Procedimentos de Prevenção (conjunto de 

medidas e atitudes a adoptar pelos ocupantes, 

destinadas a garantir a manutenção das condições 

de segurança e a diminuir a probabilidade de 

eclosão de um incêndio).                                                            

AC

GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 
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GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Sinalização 

de segurança e 

iluminação de 

emergência

Geral

Ausência de 

sinalização de 

perigo no quadro 

eléctrico sala 4

Riscos eléctricos

Atraso na 

identificação do 

quadro eléctrico

1 5 5 25

O quadro eléctrico deve ostentar a sinalética 

fotoluminescente de perigo de electrocussão. 

AC

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Sinalização 

de segurança e 

iluminação de 

emergência

Geral

Constatou-se 

que o bloco 

autónomo de 

iluminação de 

emergencia 

existente na sala 

comercial (sala 

4) não possui 

lampada

Atrasos na 

evacuação
1 6 25 150

Colocar de imediato a lampada no referido bloco de 

iluminação.
AC

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Primeiros 

socorros

Geral

Ausência de 

sinalização do 

local do kit de 

primeiros 

socorros. 

Primeiros 

socorros 

prestados à 

vítima de forma 

incorrecta.

1 4 15 60

O local dos produtos de primeiros socorros deverá 

estar devidamente sinalizado. Neste sentido 

recomenda-se que seja afixada a sinalética na porta 

da copa.

Para além disso, recomenda-se o controlo da 

validade do conteúdo da caixa de primeiros 

socorros.

AC
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GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Instalações 

eléctricas

Geral

Verificou-se que 

a porta do 

quadro eléctrico 

situado na sala 

15 possui o fio 

de ligação à 

Terra cortado

riscos elétricos 

por contato 

indireto

1 4 15 60

Quando a caixa do quadro eléctrico é metálica, deve-

se estabelecer uma ligação equipotencial entre o 

“chassis” e a porta do quadro, ligação essa 

constituída por um condutor de 2,5 mm2 de secção, 

com isolamento de cor verde e amarela conforme o 

regulamento, montado com folga bastante para 

abertura fácil da porta e bem fixo nas extremidades 

por parafusos em latão com anilha e porca.

AC

Formação / SHT Administrativo

Ausência de 

evidencia de 

formação no 

âmbito da  

Segurança e 

Higiene do 

Trabalho.

Risco de 

acidentes de 

trabalho pelo 

facto dos 

colaboradores 

não estarem 

informados sobre 

os riscos 

associados à sua 

actividade.

1 10 15 150

Formar todos os trabalhadores no domínio da 

Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho, mantendo-

os conscientes dos riscos associados à sua 

actividade.

AC

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Mobiliário e 

equipamentos de 

trabalho

Administrativo --- --- - - - -

Recomenda-se que seja colocada um suporte de 

apoio no computador portátil. Esse suporte deverá 

ser  ajustável em altura, utilizando um segundo 

teclado externo e um rato, localizados num suporte 

da secretária, permitindo deste modo uma adopção 

de uma postura mais neutral de todos os segmentos 

do corpo “costas apoiadas; os ombros, pescoço e 

punhos numa postura neutra; sem pressão sobre as 

estruturas do antebraço e punho” .

OM
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR

GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Condições ambientais 

de trabalho / 

Ventilação/ Qualidade 

do ar interior

Geral

Manutenção 

aparelhos de 

climatização (ar 

condicionado)

--- - - - -

De acordo com o RSECE, as instalações e 

equipamentos de climatização devem possuir um 

plano de manutenção preventiva que estabeleça 

claramente as tarefas de manutenção previstas, 

tendo em consideração a boa prática da profissão, 

as instruções dos fabricantes e a regulamentação 

existente para cada tipo de equipamento constituinte 

da instalação. Este plano deve ser elaborado e 

mantido permanentemente atualizado sob a 

responsabilidade de técnicos com as qualificações e 

competências técnicas mínimas exigidas para o 

exercício da função.

OM

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Pavimentos, 

paredes e tectos

Geral --- --- - - - -

Foi observada a presença de alcatifa nas 

instalações. Em relação ao pavimento, não há 

impedimento legal para a não utilização de alcatifa, 

desde que este revestimento garanta uma reacção 

ao fogo M3 (materiais moderadamente inflamáveis). 

Recomenda-se que seja confirmado se a alcatifa 

garante uma reacção ao fogo M3 ou, caso não seja 

obtida a informação pretendida, seja enviada uma 

amostra para o Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC) para que seja efectuado um teste 

relativo ao comportamento ao fogo deste 

revestimento. Salienta-se que a alcatifa é um 

revestimento propício à acumulação de poeiras e 

alergenos.

OM

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Detecção e 

combate a  incêndios

Zona do 

servidor
--- --- - - - -

Elaboração de um plano de manutenção periódica 

para os detectores de incendio autónomos de modo 

a verificar a operacionalidade dos mesmos (baterias 

e aviso sonoro)
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR

GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Detecção e 

luta contra incêndios

Geral --- --- - - - -

Ponderar a instalação de detectores de incendio  na 

copa e na sala de fardamento, por forma a permitir a 

detecção e o alarme dos seus ocupantes e o alerta 

aos bombeiros, desencadeados automaticamente 

em caso de incêndio.

OM
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR

GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Medidas de 

Autoprotecção

Geral --- --- - - - -

Segundo o Decreto-Lei 220/2008, de 12 de 

Novembro, é exigível para os edifícios a realização 

de medidas de autoprotecção, as quais se baseiam 

no seguinte:

a) Medidas preventivas, que tomam a forma de 

procedimentos de prevenção ou planos de 

prevenção, conforme a categoria de risco;

b) Medidas de intervenção em caso de incêndio, 

que tomam a forma de procedimentos de 

emergência ou de planos de emergência interno, 

conforme a categoria de risco;

c) Registo de segurança onde devem constar os 

relatórios de vistoria ou inspecção, e relação de 

todas as acções de manutenção e ocorrências 

directa ou indirectamente relacionadas com a SCIE;

d) Formação em SCIE, sob a forma de acções 

destinadas a todos os funcionários e colaboradores 

das entidades exploradoras, ou de formação 

específica, destinada aos delegados de segurança e 

outros elementos que lidam com situações de maior 

risco de incêndio;

e) Simulacros, para teste do plano de emergência 

interno e treino dos ocupantes com vista a criação 

de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de 

procedimentos.                  Durante todo o ciclo de 

vida dos edifícios, a responsabilidade pela 

manutenção das condições de segurança contra 

risco de incêndio aprovadas e a execução das 

medidas de autoprotecção aplicáveis é das 

seguintes entidades:

(cont.)
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR

GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Medidas de 

Autoprotecção

Geral --- --- - - - -

(cont.)

a) Do proprietário, no caso do edifício ou recinto 

estar na sua posse;

b) De quem detiver a exploração do edifício ou do 

recinto;

c) Das entidades gestoras no caso de edifícios ou 

recintos que disponham de espaços comuns, 

espaços partilhados ou serviços colectivos, sendo a 

sua responsabilidade limitada aos mesmos

Neste sentido recomenda-se que seja solicitado à 

entidade gestora do condominio as medidas de 

autoprotecção aplicáveis à categoria de risco em 

que o edíficio se insere, no que se refere aos 

procedimentos de prevenção e aos procedimentos 

de emergência e evacuação a VPROTEC deve 

nomear um delegado de segurança que será 

designado pelo responsável máximo (orgão máximo 

da empresa) que terá como responsabilidade a 

implementação e gestão das medidas de 

autoprotecção. Também deverão ser designados 

colaboradores para integrarem as equipas de 1º 

intervenção (utilização de meios de combate a 

incêndio) e equipa de evacuação, as quais deverão 

estar em articulação com as equipas das empressas 

que ocupam as outras fracções do edifício. O 

delegado de segurança e estas equipas irão 

desencadear as acções definidas nos 

procedimentos de emergência.
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01/1.02 

P E G NR

GRUPO/SUB-GRUPO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS ACTIVIDADE PRINCIPAL: Actividades de segurança privada

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias

TIPO PRAZO PERIGO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) DESCRIÇÃO DA ACÇÃO
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO

MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RISCO

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

CAP Nº 23660912EC5                                                ACOMPANHADO POR: Sra. Cristina Caixado

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / Sinalização 

de segurança e 

iluminação de 

emergência

Geral

Sinalização da 

central de 

incêndios

--- - - - -

Solicitar a colocação da sinalização respeitante à 

central de incêndio bem como as instruções de 

utilização , junto desta.

OM

Locais e 

equipamentos de 

trabalho / 

Armazenagem de 

materiais 

Zona de 

Armazenagem 

de produtos

--- --- - - - -

Os produtos quimicos de limpeza existentes na sala 

5, devem estar guardados em local próprio 

devidamente sinalizado, podem ser guardados num 

armário com bacia de retenção ou então deverá 

adquirir apenas bacia de retenção de modo a evitar 

derrames dos produtos químicos.
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                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

TÉCNICO DE SHT:    Ana Patrícia CorreiaSandra Dias

Imp.SHT.01.1.03 

P E G NR S N S N

Sede Administrativo
Tarefas 

administrativas

Administrativo 

Escriturário
Iluminação inadequada

Fadiga visual que 

se pode manifestar 

por: dores de 

cabeça, olhos 

avermelhados e 

lacrimejantes, 

posturas 

incorrectas.

1 10 5 50 X

– Os locais de trabalho devem ser providos de iluminação 

natural ou complementar artificial;

– As fontes luminosas não devem estar posicionadas num 

ângulo superior a 30º com a linha do olhar;

– As janelas devem possuir estores de barras verticais 

orientáveis e independentes por janela;

 As fontes de iluminação devem satisfazer os seguintes 

requisitos:

- Serem de intensidade uniforme e estarem distribuídas de 

modo a evitar contrastes acentuados e reflexos prejudiciais nos 

locais de trabalho, particularmente nos planos de trabalho;

- Não provocarem encadeamento;

- Não provocarem aquecimento excessivo;

- Não serem susceptíveis de variações de intensidade 

acentuadas.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Sede Administrativo
Tarefas 

administrativas

Administrativo 

Escriturário
Ventilação deficiente

Concentração 

elevada de dióxido 

de carbono, 

podendo provocar 

dores de cabeça, 

diminuição dos 

níveis de 

concentração e 

cansaço geral

1 10 5 50 X

– Os locais de trabalho devem conter meios que permitam a 

renovação natural e permanente do ar sem provocar correntes 

incómodas ou prejudiciais aos trabalhadores;

– Nos compartimentos cegos ou interiores, ou quando a 

ventilação natural não for suficiente devem ser instalados 

meios que assegurem a renovação forçada do ar, não 

provocando correntes ou arrefecimentos bruscos prejudiciais;

– O caudal médio de ar fresco e puro deve ser de, pelo menos, 

30 m3 a 50 m3 por hora e por trabalhador;

– Os níveis de concentração de substâncias nocivas existentes 

no ar dos locais de trabalho não pode ultrapassar os valores 

definidos na NP 1796.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS FORAM 

ADOPTADAS ? LEGISLAÇÃO DOC. ASSOCIADOS

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          
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P E G NR S N S N

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS FORAM 

ADOPTADAS ? LEGISLAÇÃO DOC. ASSOCIADOS

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          

Sede Administrativo
Tarefas 

administrativas

Administrativo 

Escriturário

Ambiente térmico 

inadequado

Ambiente térmico 

frio:

-Mal-estar geral;

-Redução da 

capacidade motora

-Movimentos mais 

lentos

-Diminuição da 

sensibilidade táctil

Ambiente térmico 

quente:

-Secura das 

mucosas

-Aumento da 

sudação, da 

frequência 

cardíaca e da 

temperatura 

corporal

-Desequilíbrio 

mineral de água

-Cãibras 

musculares nos 

membros e 

abdómen

-Diminuição da 

agilidade mental

1 10 5 50 X

– A temperatura e humidade nos locais de trabalho devem ser 

adequadas ao organismo humano, tendo em conta os métodos 

de trabalho e os condicionalismos físicos impostos aos 

trabalhadores;

– A temperatura deve variar preferencialmente entre 18 e 22º 

C, podendo chegar aos 25ºC;

– A velocidade do ar não deve ser inferior a 0,15m/s, no 

Inverno, e 0,25 m/s, nas restantes estações.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Sede Administrativo Geral Colaborador
Deficiente organização 

do espaço de trabalho

Quedas ao mesmo 

nível

Ferimentos/ 

Lesões diversas

1 10 5 50 X

O espaço de trabalho deve estar organizado por forma a 

permitir ao trabalhador movimentar-se sem que ocorram 

acidentes. Como tal, devem ser garantidas a seguintes 

condições:

– Espaço livre;

– Pavimento regular, sem desníveis e com características 

antiderrapantes;

– Local arrumado, sem obstáculos nas vias de circulação.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Página 34 de 57 Imp.SHT.01.01 



                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

TÉCNICO DE SHT:    Ana Patrícia CorreiaSandra Dias

Imp.SHT.01.1.03 

P E G NR S N S N

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS FORAM 

ADOPTADAS ? LEGISLAÇÃO DOC. ASSOCIADOS

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          

Sede Administrativo
Tarefas 

administrativas

Administrativo 

Escriturário
Mobiliário inadequado

Lesões musculo-

esqueléticos
1 10 5 50 X

Mesas:

Devem possuir dimensões adequadas para permitir uma 

disposição flexível do écran, teclado, documentos e material 

acessório

– (largura mínima de 1,60 m e profundidade mínima de 0,90 

m);

– Devem possuir arestas boleadas e tampo baço com 

coeficiente de reflexão baixo;

– Deve existir espaço livre por baixo da mesa para a colocação 

das pernas.

Cadeiras:                                                                 -Devem 

ser estáveis e confortáveis, permitir a liberdade de movimentos 

e proporcionar uma posição confortável;

– Devem possuir uma base com cinco pontos de apoio com 

rodas e altura regulável;

– O encosto deve ser regulável em altura e em inclinação. (O 

encosto deve apoiar as regiões lombar e dorsal);

– O assento deve ser revestido de uma material que permita 

evitar a acumulação de suor e ser anti-alérgico;                                   

– As cadeiras devem permitir que as coxas estejam horizontal 

com os pés apoiados no chão, em apoio de pés (O apoio de 

pés deve possuir inclinação regulável para permitir alternância 

de posturas e descanso para os pés e com revestimento de 

material anti-deslizante);                                                    – O 

ângulo entre o braço e o antebraço não deve ser inferior a 90º.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

989/93 de 6 de 

outubro e 

Critérios 

ergonómicos

Sede Administrativo
Tarefas 

administrativas

Administrativo 

Escriturário

Posicionamento 

incorrecto do monitor e 

do teclado

Problemas visuais

Lesões musculo-

esqueléticos

1 10 5 50 X

Monitores:

– Os monitores devem estar posicionados por forma a que o 

utilizador não rode a cabeça ou o tronco;

– O bordo superior do monitor de estar ao nível dos olhos ou 

ligeiramente abaixo, com uma distância olho-écran entre 30 e 

80 cm e com inclinação regulável entre 0º e 15º, por forma a 

que o pescoço mantenha um ângulo de 0º;

– Não se deve trabalhar de costas ou de frente para as 

janelas, como tal, os monitores devem ser colocados 

paralelamente às janelas, de forma a diminuir os reflexos nos 

mesmos;

– Os monitores devem permitir a regulação da intensidade 

luminosa e do contraste entre os caracteres e o fundo. De 

preferência, usar fundo claro com caracteres escuros.

Teclado:

– O teclado deve ter Inclinação regulável (entre 5º e 15º).

– Deve permitir o apoio das mãos e dos antebraços na mesa 

para evitar o risco de lesões dos tendões e das articulações.

– O teclado deve estar posicionado paralelamente à linha dos 

ombros e o rato deve ser colocado à mesma altura do teclado.

(Cont.)    

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

989/93 de 6 de 

outubro e 

Critérios 

ergonómicos

Página 35 de 57 Imp.SHT.01.01 



                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

TÉCNICO DE SHT:    Ana Patrícia CorreiaSandra Dias

Imp.SHT.01.1.03 

P E G NR S N S N

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS FORAM 

ADOPTADAS ? LEGISLAÇÃO DOC. ASSOCIADOS

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          

Sede Administrativo
Tarefas 

administrativas

Administrativo 

Escriturário

Posicionamento 

incorrecto do monitor e 

do teclado

Problemas visuais

Lesões musculo-

esqueléticos

1 10 5 50 X

(Cont.)     A utilização prolongada do computador provoca 

fadiga visual e postural, como tal é aconselhável a realização 

de pausas de 5 a 10 minutos por cada hora e meia de trabalho 

contínuo com écrans. Nos períodos de pausa recomendamos 

a realização de exercícios físicos.                                                               

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

989/93 de 6 de 

outubro e 

Critérios 

ergonómicos

Sede
Posto de trabalho 

fixo

Controlo através 

de ecrans de 

visualização 

(CCTV)

Vigilante

Posicionamento 

incorrecto dos 

equipamentos dotados 

de visor

Problemas visuais

Lesões musculo-

esqueléticos

1 10 5 50 X

– Os equipamentos dotados de visor devem estar posicionados 

por forma a que o utilizador não rode a cabeça ou o tronco;

– O bordo superior do equipamento dotado de visor deve estar 

ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo, com uma distância 

olho-écran entre 30 e 80 cm e com inclinação regulável entre 

0º e 15º, por forma a que o pescoço mantenha um ângulo de 

0º;

– Não se deve trabalhar de costas ou de frente para as 

janelas, como tal, os equipamentos dotados de  visor devem 

ser colocados paralelamente às janelas, de forma a diminuir os 

reflexos nos mesmos;

– Os monitores devem permitir a regulação da intensidade 

luminosa e do contraste entre os caracteres e o fundo. De 

preferência, usar fundo claro com caracteres escuros.

– Os comandos dos equipamentos dotados de visor devem ser 

utilizados em mesas que permitam o apoio  o apoio das mãos e 

dos antebraços  para evitar o risco de lesões dos tendões e 

das articulações.

– Os comandos devem estar posicionados paralelamente à 

linha dos ombros.

X

Portaria n.º 

989/93, de 6 de 

Outubro

Sede Geral Circulação interna
Colaborador 

Visitante Fornecedor

Vias de circulação e 

evacuação em mau 

estado de conservação 

ou sem características 

antiderrapantes

Quedas ao mesmo 

nível
0,5 10 5 25 X

Nas vias de circulação e de evacuação devem ser garantidas a 

seguintes condições:

– Espaço livre e sem obstáculos;

– Pavimento regular, sem desníveis e com características 

antiderrapantes

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro
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PREVENTIVAS FORAM 
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Obstrução, redução ou 

anulação das vias 

verticais e horizontais 

de evacuação e das 

saídas de emergência

Atrasos na 

evacuação
0,5 5 25 62,5 X

– Manter as vias de evacuação e as saídas de emergência 

desimpedidas. Efectuar verificação diária das mesmas.

– Os espaços interiores devem ser organizados para permitir 

que, em caso de evacuação, os ocupantes possam alcançar 

um local seguro no exterior pelos seus próprios meios, de 

modo fácil, rápido e seguro. 

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Obstrução, redução ou 

anulação das vias 

verticais e horizontais 

de evacuação e das 

saídas de emergência

Atrasos na 

evacuação
0,5 5 25 62,5 X

– Os locais de permanência devem dispor de saídas e vias de 

evacuação, em número e largura suficientes, 

convenientemente distribuídas e devidamente sinalizadas para 

orientar os ocupantes para exterior de forma eficaz;                                                                                  

– Nos locais de mudança de direcção das vias de evacuação 

deve ser colocada sinalização adequada ao sentido da fuga a 

tomar, de forma inequívoca;                                                                       

– Toda a sinalização referente às indicações de evacuação 

deve estar na perpendicular ao sentido das fugas possíveis 

nas vias de evacuação;

– As placas de sinalização devem ser visíveis a partir de 

qualquer ponto onde a informação que contém deva ser 

conhecida;                                                                                                  

– A altura de montagem das placas deve situar-se entre 2,1 e 

3,0 m.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93,d

e 6 de Outubro

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Inexistência ou  

deficiente instalação, 

funcionamento, 

manutenção de: 

– equipamentos ou 

sistemas de detecção, 

alarme e alerta;

– extintores de 

incêndio.

Incêndio 1 6 25 150 X

– O estabelecimento deve ser equipado com instalações que 

permitam detectar o incêndio e, em caso de emergência, 

difundir o alarme para os seus ocupantes, alertar os bombeiros 

e accionar sistemas e equipamentos de segurança;

– O estabelecimento deve dispor no seu interior de meios 

próprios de extinção de incêndio que permitam a actuação 

imediata sobre focos de incêndio pelos seus ocupantes e que 

facilitem aos bombeiros o lançamento rápido das operações de 

socorro;

– O estabelecimento deve ser equipado com extintores 

devidamente dimensionados e adequadamente distribuídos, de 

forma que a distância a percorrer de qualquer saída de um 

local de risco para os 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 um por cada 200 m2 de 

pavimento do piso ou fracção, com um mínimo de dois por 

piso;

(cont.)

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro
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Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor
(Cont.) (cont.) 1 6 25 150 X

(cont.)       

– Os meios de intervenção e os botões de alarme devem estar 

situados em locais acessíveis e devidamente sinalizados;

– Os extintores devem ser afixados a uma altura máxima até 

ao manípulo de 1.2m. 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de medidas 

de autoprotecção

Lesões diversas

Morte 1 10 25 250 X

A VPROTEC deve ser dotada de medidas de organização e 

gestão da segurança, designadas por medidas de 

autoprotecção.

Neste sentido, de acordo com a utilização-tipo (III) e categoria 

de risco (1ª categoria) a que a VPROTEC pertence, apenas 

são exigíveis como medidas de autoprotecção, Registos de 

Segurança, Procedimentos de prevenção.

1. Registos de segurança (conjunto de documentos que 

contém os registos de ocorrências relevantes e de relatórios 

relacionados com a segurança contra incêndios. As 

ocorrências devem ser registadas com data de início e fim e 

responsável pelo seu acompanhamento, referindo-se, 

nomeadamente, à conservação ou manutenção das condições 

de segurança, às modificações, alterações e trabalhos 

perigosos efectuados, incidentes e avarias ou, ainda, visitas de 

inspecção. 

2.Procedimentos de Prevenção (conjunto de medidas e 

atitudes a adoptar pelos ocupantes, destinadas a garantir a 

manutenção das condições de segurança e a diminuir a 

probabilidade de eclosão de um incêndio).  

Neste sentido recomenda-se que seja solicitado à entidade 

gestora do condominio as medidas de autoprotecção aplicáveis 

à categoria de risco em que o edíficio se insere, no que se 

refere aos procedimentos de prevenção e aos procedimentos 

de emergência e evacuação.

X

  Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro
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Sede Geral
Utilização das 

instalalações

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de 

sinalização de perigo 

no quadro eléctrico

Riscos eléctricos

Atraso na 

identificação do 

quadro eléctrico

1 5 5 25 X

Afixar a sinalética de perigo de electrocussão nas portas dos 

quadros eléctricos, para que numa situação de emergência se 

possa localizar facilmente e aceder ao mesmo e proceder ao 

corte geral ou parcial da energia eléctrica. (Port. 1456-A/95)

O quadro eléctrico deve ostentar a sinalética de perigo de 

electrocussão. 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro  

Portaria n.º 

1456-A/95, de 

11 de 

Dezembro 

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Vias de evacuação e 

saídas de emergência 

não sinalizadas

Atraso na 

evacuação

Quedas ao mesmo 

nível

Lesões diversas

0,5 5 25 62,5 X

– Os locais de permanência devem dispor de saídas e vias de 

evacuação, em número e largura suficientes, 

convenientemente distribuídas e devidamente sinalizadas para 

orientar os ocupantes para exterior de forma eficaz;

– Nos locais de mudança de direcção das vias de evacuação 

deve ser colocada sinalização adequada ao sentido da fuga a 

tomar, de forma inequívoca;

– Toda a sinalização referente às indicações de evacuação 

deve estar na perpendicular ao sentido das fugas possíveis 

nas vias de evacuação;

– As placas de sinalização devem ser visíveis a partir de 

qualquer ponto onde a informação que contém deva ser 

conhecida

– A altura de montagem das placas deve situar-se entre 2,1 e 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro  

Portaria n.º 

1456-A/95, de 

11 de 

Dezembro 

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Inexistência ou 

deficiente instalação, 

funcionamento ou 

manutenção, dos 

equipamentos de 

iluminação de 

emergência

Atraso na 

evacuação

Quedas ao mesmo 

nível

Lesões diversas

1 6 25 150 X

– Os espaços do estabelecimento, para além de possuírem 

iluminação normal, devem também ser dotados de um sistema 

de iluminação de emergência de segurança e, em alguns 

casos, de um sistema de iluminação de substituição;

– A iluminação de emergência deve compreender a:

   Iluminação de ambiente, destinada a iluminar os

locais de permanência habitual de pessoas, evitando situações 

de pânico;

   Iluminação de balizagem ou circulação, com o objectivo de 

facilitar a visibilidade no encaminhamento seguro das pessoas 

até uma zona de segurança e, ainda, possibilitar a execução 

das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos 

meios de socorro.

– Efectuar a manutenção periódica dos sistemas de iluminação 

de emergência. 

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro  

Portaria n.º 

1456-A/95, de 

11 de 

Dezembro 
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Sede Geral

Prestação de 

primeiros 

socorros 

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de um 

armário/caixa de 

primeiros socorros.

Atrasos na 

assistência à 

vítima

1 4 15 60 X

– Todo o local de trabalho deve possuir um posto de primeiros 

socorros ou armários, caixas ou bolsas com conteúdo mínimo 

destinado a primeiros socorros; 

– O conteúdo dos armários caixas ou bolsas de primeiros 

socorros deve ser mantido em condições de assepsia, 

convenientemente conservado, etiquetado e imediatamente 

substituído após a sua utilização. Estas condições devem ser 

controladas por um responsável indicado pela empresa com 

um curso de socorrista;

– Junto dos armários, caixas e bolsas de primeiros socorros 

devem existir instruções claras e simples para primeiros 

cuidados a pôr em prática em cada caso de urgência.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto          

Sede Geral

Prestação de 

primeiros 

socorros 

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de instruções 

de actuação em caso 

de primeiros socorros. 

Primeiros socorros 

prestados à vítima 

de forma 

incorrecta.

1 4 15 60 X

Afixar junto dos produtos de primeiros socorros as instruções 

de primeiros socorros.

O local dos produtos de primeiros socorros deverá estar 

devidamente sinalizado.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro

Sede Geral
Utilização das 

instalalações

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de 

dispositivos de 

secagem de mãos e de 

doseadores de 

sabonete líquido.

Doenças 

dérmicas.
1 6 5 30 X

Os lavatórios devem estar providos preferencialmente de 

dispositivos automáticos de secagem de mãos ou toalhas 

individuais de papel e de doseadores de sabonete líquido.

X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Sede Geral
Utilização das 

instalalações

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Papel higiénico exposto 

a agentes biológicos 

(ex. fungos produtores 

de micoses)

Micoses 1 6 5 30 X
Por uma questão higiénico-sanitária recomenda-se a colocação 

de um dispositivo de proteção para o papel higienico.
X

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Sede Geral
Utilização das 

instalalações
Colaborador 

Disjuntores do quadro 

eléctrico não 

identificados

Atraso na 

realização de 

cortes de energia

1 1 25 25 X

Os disjuntores devem estar identificados com a área 

correspondente. A identificação deve ser legível e de material 

resistente. 

X

Sede Geral
Utilização das 

instalalações
Colaborador 

Exposição a                  

corrente eléctrica
Electrização 1 4 15 60 X

Quando a caixa do quadro eléctrico é metálica, deve-se 

estabelecer uma ligação equipotencial entre o “chassis” e a 

porta do quadro, ligação essa constituída por um condutor de 

2,5 mm2 de secção, com isolamento de cor verde e amarela 

conforme o regulamento, montado com folga bastante para 

abertura fácil da porta e bem fixo nas extremidades por 

parafusos em latão com anilha e porca.

X

Página 40 de 57 Imp.SHT.01.01 



                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

TÉCNICO DE SHT:    Ana Patrícia CorreiaSandra Dias

Imp.SHT.01.1.03 

P E G NR S N S N

AS MEDIDAS 

PREVENTIVAS FORAM 

ADOPTADAS ? LEGISLAÇÃO DOC. ASSOCIADOS

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   
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Sede Geral
Utilização das 

instalalações
Colaborador 

Exposição a                  

corrente eléctrica
Electrização 1 4 15 60 X

– Assegurar que o equipamento eléctrico é sujeito a acções de 

manutenção adequadas às suas condições de funcionamento. 

Deve ser competência exclusiva de electricistas devidamente 

habilitados a montagem, modificação e manutenção do bom 

estado de funcionamento da instalação eléctrica;

– Qualquer avaria que seja detectada deve ser imediatamente 

reparada, se tal não for possível, o equipamento ou o circuito 

deve ser retirado de serviço. Todo e qualquer disparo dos 

disjuntores diferenciais deve ser comunicado ao electricista 

para averiguar a sua causa;

– Evitar reparar o isolamento de um cabo eléctrico com fita 

isolante ou com qualquer outro meio idêntico, mesmo que 

provisoriamente. A reparação de qualquer defeito nos cabos de 

alimentação dos equipamentos deve ser efectuada por pessoal 

especializado;

– No final de cada dia de trabalho, desligar os equipamentos 

eléctricos, a não ser que estejam preparados para trabalhar de 

modo contínuo;

– Se houver necessidade de desligar o cabo de alimentação de 

um equipamento, não puxar pelo cabo, mas sim pela 

respectiva ficha de ligação à tomada. Antes de retirar a ficha 

da tomada, desligar primeiro a máquina no interruptor.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

949 A/2006 de 

11 de Setembro                 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro

Sede Geral
Utilização das 

instalalações
Colaborador 

Exposição a                  

corrente eléctrica

Electrização/ 

Incêndio
1 4 15 60 X

Quando houver necessidade de ligar vários equipamentos a 

uma tomada, não utilizar fichas múltiplas, utilizar 

preferencialmente tomadas múltiplas;

– As fichas e tomadas devem ser compatíveis;

– Não utilizar cabos eléctricos com isolamento em mau estado;

– Evitar que os cabos eléctricos de alimentação das máquinas, 

ou qualquer outro tipo de cabos se estendam 

desordenadamente pelo pavimento.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro Port. 

949 A/2006 de 

11 de Setembro                 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro

Sede Geral Geral Colaborador 

Carga de trabalho 

excessiva;

Tarefas complexas;

Falta de uma descrição 

inequívoca das tarefas 

a realizar;

Falta de cooperação ou 

apoio de superiores, 

colegas ou 

subordinados.

Stress, Ansiedade, 

Depressão
1 4 15 60 X

– Implementar medidas organizacionais (tempo de trabalho, 

pausas) 

– Formar os trabalhadores (particularmente importante no 

momento da introdução de novas tecnologias ou 

transformações no trabalho) 

– Adequar a informação quanto ao funcionamento dos 

sistemas; 

– Distribuir tarefas e competências de forma clara e 

inequívoca;

– Planear antecipadamente os trabalhos do dia;

– Não prolongar em excesso a jornada de trabalho habitual, 

compensando o tempo extra de trabalho com descanso 

adicional;

– Harmonizar e delegar inequivocamente as responsabilidades 

e a autoridade;

–  Considerar as queixas e reclamações provenientes dos 

trabalhadores;

–  Promover um ambiente seguro, onde predomine um 

sentimento de tolerância e justiça.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro
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CAP Nº  23660912EC5          

Sede Geral Geral Colaborador          

Ausência de formação 

no âmbito da  

Segurança e Higiene 

do Trabalho.

Risco de acidentes 

de trabalho pelo 

facto dos 

colaboradores não 

estarem 

informados sobre 

os riscos 

associados à sua 

actividade.

0,5 5 25 62,5 X

Formar todos os trabalhadores no domínio da Segurança, 

Higiene e Saúde do Trabalho, mantendo-os conscientes dos 

riscos associados à sua actividade.

X

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Inf.SHT.07.00

Sede Geral

Prestação de 

primeiros 

socorros

Colaborador         
Ausência de formação 

em primeiros socorros.

Atraso na 

assistência à 

vítima e/ou 

primeiros socorros 

prestados de 

forma incorrecta.

0,5 5 25 62,5 X
Assegurar a existência de colaboradores em número suficiente 

com formação em primeiros socorros.
X

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de formação 

em combate a 

incêndios.

Atrasos na 

extinção do 

incêndio e/ou 

utilização dos 

meios de combate 

a incêndio de 

forma incorrecta.

0,5 5 25 62,5 X

– A empresa ou estabelecimento, qualquer que seja a 

organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no 

trabalho, deve ter uma estrutura interna que assegure as 

actividades de combate a incêndios, designando os 

trabalhadores responsáveis por essas actividades. 

– 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” (Lei 35/2004).

– Devem possuir formação no domínio da segurança contra 

incêndio:

a) Os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras 

dos espaços afectos às utilizações-tipo;

b) Todos as pessoas que exerçam actividades profissionais por 

períodos superiores a 30 dias por ano nos espaços afectos às 

utilizações-tipo.

X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Inf.SHT.05.00

Sede Geral
Resposta à 

emergência

Colaborador 

Visitante Fornecedor

Ausência de formação 

em evacuação

Incêndio: 

Evacuação
0,5 5 25 62,5 X

Ministrar a formação dos colaboradores no domínio da 

evacuação.
X

Lei nº 102/2009 

de 10 de 

Setembro 

Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 

de Novembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Inf.SHT.01.00
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Cliente
Posto de trabalho 

fixo

Trabalho na 

posição sentado
Vigilante

Trabalho na posição 

sentada por períodos 

longos

Lesões musculo-

esqueléticas
0,5 10 5 25

–  O colaborador deve poder conseguir alcançar todos os 

objectos e ferramentas de que necessita para executar as suas 

tarefas sem ter que efectuar movimentos bruscos ou efectuar 

grandes extensões dos braços ou mãos;

– Os colaboradores deverão adoptar uma posição que permita 

que a coluna vertebral se mantenha numa posição recta 

relativamente às coxas;

– A mesa (bancada ou superfície de trabalho) deve ser 

concebida de modo a estar mais ou menos nivelada pelos 

cotovelos e antebraços, de modo a evitar pressões 

desnecessárias;

– A posição da cabeça deve ser neutra - erecta (a flexão ou 

extensão podem provocar diversas lesões no pescoço, cabeça 

e coluna) enquanto o colaborador está a olhar para a tarefa 

que realiza;

– Os ombros não devem estar sujeitos a pressões;

– A cadeira deverá ser bastante confortável. Deverá permitir a 

regulação dos apoios dos braços, costas e assento.

– Deve evitar-se uma postura incorrecta muito comum, ou seja, 

o deslizamento anterior da bacia, que provoca uma curvatura 

na coluna, e consequentemente, aumento da tensão nos 

ligamentos espinais posteriores.

– Evitar a concentração de pressões excessivas causadoras 

de desconforto nas zonas apoiadas nas cadeiras (coluna 

vertebral, nádegas e coxas) – estas podem provocar 

dificuldades ao fluxo sanguíneo e contracções musculares;                                                                           

– Alternar postura de sentado com a de pé                                                                                                                  

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Cliente
Posto de trabalho 

fixo

Trabalho na 

posição de pé
Vigilante

Trabalho na posição de 

pé por períodos longos

Lesões musculo-

esqueléticas
0,5 10 5 25

– O piso do local de trabalho deverá estar sempre limpo, 

desimpedido de obstáculos e nivelado;

– O corpo do trabalhador deve permanecer direito permitindo 

liberdade de movimentos;

– No horário de trabalho devem estar calendarizados pequenos 

intervalos ou pausas durante as quais os trabalhadores 

possam descansar na posição de sentados;

– O calçado de trabalho reveste-se de grande importância. 

Este deverá ser extremamente confortável e não possuir 

saltos.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Cliente
Instalações do 

cliente

Circulação nas 

instalações do 

cliente

Vigilante Perigos vários Riscos vários 0,5 6 15 45

Solicitar ao cliente a avaliação de riscos das suas instalações 

com vista a informar-se os colaboradores dos riscos a que 

estão expostos.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Utilização de 

telemóvel/rádio
Vigilante

Utilização excessiva de 

telemóvel/rádio

Exposição a 

radiações não 

ionizantes;          

lesões musculo-

esqueléticas

0,5 10 5 25 Utilizar auriculares.
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Cliente
Instalações do 

cliente
Rondas Vigilante

Pavimento inadequado; 

circulação de veículos

Quedas; entorses; 

atropelamento
1 10 5 50

–Utilizar calçado adequado e confortável com sola 

antiderrapante;                                                                                                     

–Utilizar colete refletor em parques de estacionamento; 

–Circular com atenção ao percurso tendo em conta os 

obstáculos existentes.                       

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Cliente
Instalações do 

cliente
Rondas Vigilante

Instalações em mau 

estado de conservação
Lesões diversas 0,5 5 25 62,5

Alertar o cliente e a VProtec sempre que se verifique 

instalações e equipamentos em mau estado de conservação, 

com vista a sua não utilização.                                                                                                        

Cumprir os avisos de segurança instalados pelo cliente relativo 

à não utilização de instalações e equipamentos.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro                             

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro             

Cliente
Instalações do 

cliente

Intervenção em 

situações de furto 

e distúrbios

Vigilante

Agressões físicas 

incluindo com arma 

branca ou de fogo

Lesões diversas

Morte 0,5 5 25 62,5

Ministrar ações de formação e sensibilização sobre gestão de 

conflitos e definir procedimentos de atuação para situações de 

furto e distúrbios.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Prestação de 

primeiros 

socorros 

Vigilante

Contato com pessoas 

portadoras de doenças 

infecto contagiosas

Lesões diversas

Morte 0,5 5 25 62,5

Ministrar ações de formação e sensibilização sobre prevenção 

da transmissão de doenças infecto contagiosas : Deve ser 

evitado o

contacto com sangue devendo utilizar luvas que devem estar 

disponíveis na caixa de primeiros socorros.  No caso de 

efectuar manobras de respiração artificial é  recomendado 

preferencialmente a utilização da Máscara de Bolso (pocket 

mask) e só em último recurso a respiração boca a boca.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Atividade em 

parques de 

estacionamento 

cobertos

Vigilante
Exposição a monóxido 

de carbono

Desconforto, 

stress e redução 

da acuidade 

auditiva  

0,5 6 15 45

Solicitar ao cliente a avaliação da qualidade do ar do parque de 

estacionamento de modo a averiguar se os colaboradores 

estão expostos a concentrações de monóxido de carbono 

prejudiciais para a saúde. Confirmar com o cliente sobre a 

operacionalidade dos detetores de monóxido de carbono e da 

respetiva central de deteção.                

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto                  

Cliente
Posto de trabalho 

fixo

Controlo através 

de ecrans de 

visualização 

(CCTV)

Vigilante

Posicionamento 

incorrecto dos 

equipamentos dotados 

de visor

Problemas visuais

Lesões musculo-

esqueléticos

1 10 5 50

– Os equipamentos dotados de visor devem estar posicionados 

por forma a que o utilizador não rode a cabeça ou o tronco;

– O bordo superior do equipamento dotado de visor deve estar 

ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo, com uma distância 

olho-écran entre 30 e 80 cm e com inclinação regulável entre 

0º e 15º, por forma a que o pescoço mantenha um ângulo de 

0º;

– Não se deve trabalhar de costas ou de frente para as 

janelas, como tal, os equipamentos dotados de  visor devem 

ser colocados paralelamente às janelas, de forma a diminuir os 

reflexos nos mesmos;

– Os monitores devem permitir a regulação da intensidade 

luminosa e do contraste entre os caracteres e o fundo. De 

preferência, usar fundo claro com caracteres escuros.

– Os comandos dos equipamentos dotados de visor devem ser 

utilizados em mesas que permitam o apoio  o apoio das mãos e 

dos antebraços  para evitar o risco de lesões dos tendões e 

das articulações.

– Os comandos devem estar posicionados paralelamente à 

linha dos ombros.

Portaria n.º 

989/93, de 6 de 

Outubro
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Cliente
Posto de trabalho 

fixo

Atividade em 

posto de trabalho 

fixo

Vigilante

Deficiência nos 

equipamentos e 

instalações eléctricas

Riscos eléctricos

Incêndio
0,5 6 15 45

– Qualquer avaria de um equipamento eléctrico deve ser 

reportada à empresa cliente com vista a ser reparada;

– Evitar reparar o isolamento de um cabo eléctrico com fita 

isolante ou com qualquer outro meio idêntico, mesmo que 

provisoriamente. A reparação de qualquer defeito nos cabos de 

alimentação dos equipamentos deve ser efectuada por pessoal 

especializado;

– No final de cada dia de trabalho, desligar os equipamentos 

eléctricos, a não ser que estejam preparados para trabalhar de 

modo contínuo;

– Se houver necessidade de desligar o cabo de alimentação de 

um equipamento, não puxar pelo cabo, mas sim pela 

respectiva ficha de ligação à tomada. Antes de retirar a ficha 

da tomada, desligar primeiro a máquina no interruptor.                                                                                                

Quando houver necessidade de ligar vários equipamentos a 

uma tomada, não utilizar fichas múltiplas, utilizar 

preferencialmente tomadas múltiplas;

– As fichas e tomadas devem ser compatíveis;

– Não utilizar cabos eléctricos com isolamento em mau estado;

– Evitar que os cabos eléctricos de alimentação das máquinas, 

ou qualquer outro tipo de cabos se estendam 

desordenadamente pelo pavimento.

Port. 949 

A/2006 de 11 

de Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Atividade em 

posto de trabalho 

fixo

Vigilante

Ausência de 

higienização do local de 

trabalho

Exposição a riscos 

biológicos
0,5 6 15 45

–Verificar as condições de higiene das instalações do cliente e 

sensibilizar os colaboradores para informação de situações não 

conformes em relação à higienização do local de trabalho com 

vista a alertar-se o cliente.                         –Manter o posto de 

trabalho limpo.                                                            –Não 

comer no posto de trabalho.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cliente
Posto de trabalho 

fixo

Atividade em 

posto de trabalho 

fixo

Vigilante
Realização de trabalho 

repetitivo e monótono

Stress, cansaço, 

dores musculares, 

hipertensão, 

ansiedade

1 10 5 50

–Realizar pausas, sempre que possível.                                        

–Realizar atividades pós-laborais que manifestem prazer. 

–Realizar os exames de Meidicina do Trabalho periódicos.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro
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Cliente Geral Trabalho noturno Vigilante

Organização 

inadequada do trabalho 

noturno 

Perturbações 

psicossociais, 

stress, ansiedade

1 10 5 50

— O empregador deve assegurar exames de saúde

gratuitos e sigilosos ao trabalhador nocturno destinados

a avaliar o seu estado de saúde, antes da sua colocação e

posteriormente a intervalos regulares e no mínimo anualmente.                        

— Sempre que possível, o empregador deve assegurar

a trabalhador que sofra de problema de saúde relacionado

com a prestação de trabalho nocturno a afectação a trabalho 

diurno que esteja apto a desempenhar.

— O empregador deve consultar os representantes

dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho

ou, na falta destes, o próprio trabalhador, sobre a afectaçãoa 

trabalho nocturno, a organização deste que melhor se adapte 

ao trabalhador, bem como sobre as medidas de segurança e 

saúde a adoptar;                                                    —O 

trabalhador nocturno não deve prestar mais de

oito horas de trabalho num período de vinte e quatro horas

em que efectua trabalho nocturno, em actividades, que 

implicam riscos especiais ou tensão física ou mental 

significativa, nomeadamente as actividades monótonas, 

repetitivas, cadenciadas ou isoladas.

Lei 7/2009, de 

12 de Fevereiro

Cliente Geral Trabalho noturno Vigilante

Organização 

inadequada do trabalho 

por turnos

Perturbações 

psicossociais, 

stress, ansiedade

1 10 5 50

—Devem ser organizados turnos de pessoal diferente

sempre que o período de funcionamento ultrapasse os

limites máximos do período normal de trabalho.

— Os turnos devem, na medida do possível, ser organizados 

de acordo com os interesses e as preferências manifestados 

pelos trabalhadores.

— A duração de trabalho de cada turno não pode ultrapassar 

os limites máximos dos períodos normais de

trabalho.                                                                                                       

— O trabalhador só pode mudar de turno após o dia

de descanso semanal.

— Os turnos no regime de laboração contínua e os

de trabalhadores que asseguram serviços que não podem

ser interrompidos, devem ser organizados de modo que os 

trabalhadores de cada turno gozem, pelo menos, um dia de 

descanso em cada período de sete dias, sem prejuízo do 

período excedente de descanso a que tenham direito.

Lei 7/2009, de 

12 de Fevereiro

Cliente
Instalações do 

cliente

Atividade em 

posto de trabalho 

fixo

Vigilante

Exposição a ambiente 

com ventilação 

insuficiente

Concentração 

elevada de dióxido 

de carbono, 

podendo provocar 

dores de cabeça, 

diminuição dos 

níveis de 

concentração e 

cansaço geral

1 10 5 50 Efetuar pausas regulares em ambiente ventilado.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto
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Cliente
Instalações do 

cliente

Atividade em 

posto de trabalho 

fixo

Vigilante
Exposição a ambiente 

térmico inadequado

Ambiente térmico 

frio:

-Mal-estar geral;

-Redução da 

capacidade motora

-Movimentos mais 

lentos

-Diminuição da 

sensibilidade táctil

Ambiente térmico 

quente:

-Secura das 

mucosas

-Aumento da 

sudação, da 

frequência 

cardíaca e da 

temperatura 

corporal

-Desequilíbrio 

mineral de água

-Cãibras 

musculares nos 

membros e 

abdómen

-Diminuição da 

agilidade mental

1 10 5 50

Utilizar vestuário adequado e equipamento de proteção 

individual, nomeadamente casacos térmicos para frio. Em 

ambientes térmicos quentes aumentar a ingestão de água.  

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

ISO 7730 

Cliente
Instalações do 

cliente

Atividade em 

posto de trabalho 

fixo

Vigilante
Deficiente organização 

do espaço de trabalho

Quedas ao mesmo 

nível

Ferimentos/ 

Lesões diversas

1 10 5 50

O colaborador deve organizar sempre que possível o espaço 

de trabalho de forma a permitir movimentar-se sem que 

ocorram acidentes. Como tal, devem ser garantidas a 

seguintes condições:

– Espaço livre;

– Local arrumado, sem obstáculos nas vias de circulação.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Cliente
Instalações do 

cliente

Circulação nas 

instalações do 

cliente

Vigilante Piso escorregadio
Quedas ao mesmo 

nível
1 10 5 50

Verificar sinalização existente no cliente relativa a avisos de 

piso escorregadio.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto 

Port.nº987/93, 

de 6 de Outubro

Cliente
Instalações do 

cliente

Resposta à 

emergência
Vigilante

Obstrução, redução ou 

anulação das vias 

verticais e horizontais 

de evacuação e das 

saídas de emergência

Atrasos na 

evacuação 

Queda/atropelame

nto (situação de 

emergência)

0,5 1 50 25

Garantir a manutenção das vias de evacuação e as saídas de 

emergênciado cliente  permanentemente desimpedidas. 

Nunca obstruir  vias de evacuação e saídas de emergência  

mesmo que seja por um breve período de tempo; procurar 

sempre um local adequado para colocação provisória de 

objetos, materiais ou equipamentos no pavimento.

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 
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ADOPTADAS ? LEGISLAÇÃO DOC. ASSOCIADOS

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          

Cliente
Instalações do 

cliente

Resposta à 

emergência
Vigilante

Obstrução de meios de 

combate a incêndio

Propagação de 

incêndio
0,5 1 50 25

Durante a execução dos trabalhos no cliente deve-se manter o 

acesso aos meios de combate a incêndio permanentemente 

desimpedido. 

Nunca obstruir meios de combate a incêndio mesmo que seja 

por um breve período de tempo; procurar sempre um local 

adequado para colocação provisória de objetos, materiais ou 

equipamentos no pavimento.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto          

Cliente
Instalações do 

cliente

Prestação de 

primeiros 

socorros

Vigilante

Ausência ou 

inacessibilidade de 

material de primeiros 

socorros

Agravamento das 

lesões
1 1 25 25

Disponibilidade de bolsas com conteúdo mínimo destinado a 

primeiros socorros; 

– O conteúdo da bolsas de primeiros socorros deve ser 

mantido em condições de assepsia, convenientemente 

conservado, etiquetado e imediatamente substituído após a 

sua utilização. Estas condições devem ser controladas por um 

responsável indicado pela empresa com um curso de 

socorrista;

– Junto das bolsas de primeiros socorros devem existir 

instruções claras e simples para primeiros cuidados a pôr em 

prática em cada caso de urgência.

Decreto-Lei n.º 

243/86, de 20 

de Agosto          

Cliente
Instalações do 

cliente

Movimentação 

manual de cargas 
Vigilante

Movimentação manual 

de cargas incorreta

Lesões músculo-

esqueléticas
0,5 5 15 37,5

Sempre que for necessário efetuar uma movimentação manual 

de cargas no cliente devem ser efectuar movimentos de 

levantamento e transporte de carga de forma correcta, no 

sentido de se prevenor possíveis lesões muscúlo-esqueléticas.                                                               

Os colaboradores não devem movimentar cargas superiores a 

30 Kg em operações ocasionais e a 20 Kg em operações 

frequentes. Quando a carga ultrapassa estes valores devem 

ser transportadas por dois colaboradores em simultâneo ou 

deve-se utilizar equipamento para movimentação de cargas.                                   

(Evitar dobrar a coluna, devendo flectir as pernas. Rodar os 

pés e não o tronco) 

Decreto-lei 

330/93, de 25 

de Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Utilização de 

escadotes
Vigilante

Utilização de escadote 

defeituoso
Lesões diversas 0,5 5 25 62,5

Sempre que for necessário utilizar um escadote do cliente deve-

se:                                                                                             

•Verificar se o escadote se encontra em bom estado de 

conservação;

•Verificar se existem protecções nas extremidades, que 

também evitam que o chão fique riscado e funcionam como 

antiderrapantes;

•Deve ser verificado o sistema de bloqueio, dado que certos 

encaixes nem sempre são totalmente seguros. Os mesmos 

devem evitar que o escadote abra além do ângulo correcto;

•As protecções devem estar bem fixas para não saltarem 

facilmente e não deixarem arestas visíveis. Não se deve apoiar 

o escadote sobre uma mesa ou caixa ou outra superfície 

instável e sem resistência. É prioritário verificar se a superfície 

de apoio é plana e estável;

Decreto-Lei n.º 

50/2005, de 25 

de Fevereiro
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

LOCAL
ÁREA/POSTO DE 

TRABALHO

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE
GRUPOS DE RISCO PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR) MEDIDAS PREVENTIVAS

RISCO 

CONTROLADO

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA: CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 - 2790-466 QUEIJAS

CAP Nº  23660912EC5          

Cliente
Instalações do 

cliente

Utilização de 

escadotes
Vigilante

Utilização incorreta de 

escadote 
Lesões diversas 0,5 5 25 62,5

Na utilização de escadotes deve-se cumprir as seguintes 

regras de segurança:

• Os escadotes devem ser colocadas de forma a que a base 

fique apoiada em pontos solidamente fixos, que a impeçam de 

deslizar. Deve ser equipada com pés antiderrapantes. Em 

nenhuma circunstância a escada pode ficar assente sobre 

materiais soltos (Ex: caixotes) que possam vir a provocar a sua 

instabilidade ou oscilação;

• Para evitar desequilíbrios é útil existir uma barra de apoio 

para o joelho ou para as mãos, que convém ficar acima do 

nível dos joelhos. De acordo com as normas europeias, esta 

barra deve estar, no mínimo, a 60 cm da plataforma onde se 

colocam os pés;

•As protecções devem estar bem fixas para não saltarem 

facilmente e não deixarem arestas visíveis. Não se deve apoiar 

o escadote sobre uma mesa ou caixa ou outra superfície 

instável e sem resistência. É prioritário verificar se a superfície 

de apoio é plana e estável;

•Ao subir ou descer, o utilizador deve sempre apoiar-se nas 

barras laterais;

• O utilizador deve certificar-se de que o escadote está bem 

aberto, para não se fechar por acidente, e de que os degraus 

estão devidamente secos, para não correr o risco de 

escorregar. É importante o utilizador usar sapatos rasos e de 

solas aderentes, quanto estiver a utilizá-lo;

•Tendo em consideração que a maioria dos escadotes 

utilizados são de alumínio, o qual é um bom condutor de 

electricidade, estes equipamentos não podem estar em 

contacto com a corrente eléctrica.

Decreto-Lei n.º 

50/2005, de 25 

de Fevereiro

Exterior Exterior
Condução de 

viatura
Vigilante

Condução insegura de 

viatura

 Acidente de 

viação Lesões 

diversas   Morte

0,5 5 25 62,5

Cumprir as regras de trânsito.                                                                                                  

Conduzir de forma segura. Não utilizar o telemóvel em 

codução. Não conduzir após a ingestão de bebidas alcoólicas. 

Não consultar mapas ou outros documentos em condução. 

Realizar pausas periódicas em viagens longas.

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Resposta à 

emergência
Vigilante Incêndio Lesões diversas 0,5 1 50 25

Proceder de acordo com as instruções gerais de emergência 

para o cenário de incêndio e cumprir a instruções dos 

elementos da equipa de emergência no local

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro 

Portaria n.º 

1532/2008, de 

29 de 

Dezembro 

Cliente
Instalações do 

cliente

Resposta à 

emergência
Vigilante Ameaça de bomba Lesões diversas 0,5 1 50 25

Proceder de acordo com as instruções gerais de emergência 

para o cenário de ameaça de bomba e cumprir a instruções 

dos elementos elementos da equipa de emergência no local

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro

Cliente
Instalações do 

cliente

Resposta à 

emergência
Vigilante Sismo, raio, inundação Lesões diversas 0,5 1 50 25

Proceder de acordo com as instruções gerais de emergência 

para o cenário de sismo, raio, inundação e cumprir a instruções 

dos elementos elementos da equipa de emergência no local

Lei 102/2009, 

de 10 de 

Setembro
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Sede Geral

Extintor colocado 

no pavimento na 

zona do servidor

Lesões diversas 1 6 25 150

 “Os extintores devem ser instalados em locais bem 

visíveis e convenientemente sinalizados, sempre 

que possível nas comunicações horizontais ou no 

interior das câmaras corta-fogo, quando existam, e 

colocados de modo que o seu manípulo fique a 

cerca de 1,20 m do pavimento”.(Port. 1532/08)

AC

Sede Geral

Ausência de 

sinalização de 

perigo no quadro 

eléctrico sala 4

Riscos eléctricos

Atraso na 

identificação do 

quadro eléctrico

1 5 5 25

O quadro eléctrico deve ostentar a sinalética 

fotoluminescente de perigo de electrocussão. 

AC

Sede Geral

Constatou-se 

que o bloco 

autónomo de 

iluminação de 

emergencia 

existente na sala 

comercial (sala 

4) não possui 

lampada

Atrasos na 

evacuação
1 6 25 150

Colocar de imediato a lampada no referido bloco de 

iluminação.
AC

DESCRIÇÃO DA ACÇÃO TIPO
MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

PRAZO 

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

LOCAL
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO
PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias CAP Nº 23660912EC5                                                
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DESCRIÇÃO DA ACÇÃO TIPO
MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

PRAZO 

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

LOCAL
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO
PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias CAP Nº 23660912EC5                                                

Sede Geral

Ausência de 

instruções de 

actuação em 

caso de 

primeiros 

socorros. 

Primeiros 

socorros 

prestados à 

vítima de forma 

incorrecta.

1 4 15 60

O local dos produtos de primeiros socorros deverá 

estar devidamente sinalizado. Neste sentido 

recomenda-se que seja afixada a sinalética na porta 

da copa.

Para além disso, recomenda-se o controlo da 

validade do conteúdo da caixa de primeiros 

socorros.

AC

Sede Geral

Verificou-se que 

a porta do 

quadro eléctrico 

situado na sala 

15 possui o fio 

de ligação à 

Terra cortado

riscos elétricos 

por contato 

indireto

1 4 15 60

Quando a caixa do quadro eléctrico é metálica, deve-

se estabelecer uma ligação equipotencial entre o 

“chassis” e a porta do quadro, ligação essa 

constituída por um condutor de 2,5 mm2 de secção, 

com isolamento de cor verde e amarela conforme o 

regulamento, montado com folga bastante para 

abertura fácil da porta e bem fixo nas extremidades 

por parafusos em latão com anilha e porca.

AC

Sede Administrativo --- --- - - - -

Recomenda-se que seja colocada um suporte de 

apoio no computador portátil. Esse suporte deverá 

ser  ajustável em altura, utilizando um segundo 

teclado externo e um rato, localizados num suporte 

da secretária, permitindo deste modo uma adopção 

de uma postura mais neutral de todos os segmentos 

do corpo “costas apoiadas; os ombros, pescoço e 

punhos numa postura neutra; sem pressão sobre as 

estruturas do antebraço e punho” .

OM

Página 52 de 57 Imp.SHT.01.01 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://media.bc.pt/multimedia/artigos/DMN702G.jpg&imgrefurl=http://www.bc.pt/produtos/show.aspx?produto=3596&title=botoneira-manual-de-comando-verde&idioma=pt&h=600&w=560&tbnid=oWLXVf1Bw5VJ4M:&docid=cBZq9BpY5nznxM&ei=YO5MVqm-KMXHO7-UtOgF&tbm=isch&ved=0CEsQMygmMCZqFQoTCKnu6YL2mskCFcXjDgodPwoNXQ
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://media.bc.pt/multimedia/artigos/DMN702G.jpg&imgrefurl=http://www.bc.pt/produtos/show.aspx?produto=3596&title=botoneira-manual-de-comando-verde&idioma=pt&h=600&w=560&tbnid=oWLXVf1Bw5VJ4M:&docid=cBZq9BpY5nznxM&ei=YO5MVqm-KMXHO7-UtOgF&tbm=isch&ved=0CEsQMygmMCZqFQoTCKnu6YL2mskCFcXjDgodPwoNXQ


                                   RELATÓRIO DE VISITA DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO

Imp.SHT.01.1.03 

P E G NR

DESCRIÇÃO DA ACÇÃO TIPO
MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

PRAZO 

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

LOCAL
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO
PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias CAP Nº 23660912EC5                                                

Sede Geral

Manutenção 

aparelhos de 

climatização (ar 

condicionado)

--- - - - -

De acordo com o RSECE, as instalações e 

equipamentos de climatização devem possuir um 

plano de manutenção preventiva que estabeleça 

claramente as tarefas de manutenção previstas, 

tendo em consideração a boa prática da profissão, 

as instruções dos fabricantes e a regulamentação 

existente para cada tipo de equipamento constituinte 

da instalação. Este plano deve ser elaborado e 

mantido permanentemente atualizado sob a 

responsabilidade de técnicos com as qualificações e 

competências técnicas mínimas exigidas para o 

exercício da função.

OM

Sede Geral --- --- - - - -

Foi observada a presença de alcatifa nas 

instalações. Em relação ao pavimento, não há 

impedimento legal para a não utilização de alcatifa, 

desde que este revestimento garanta uma reacção 

ao fogo M3 (materiais moderadamente inflamáveis). 

Recomenda-se que seja confirmado se a alcatifa 

garante uma reacção ao fogo M3 ou, caso não seja 

obtida a informação pretendida, seja enviada uma 

amostra para o Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC) para que seja efectuado um teste 

relativo ao comportamento ao fogo deste 

revestimento. Salienta-se que a alcatifa é um 

revestimento propício à acumulação de poeiras e 

alergenos.

OM

Sede
Zona do 

servidor
--- --- - - - -

Elaboração de um plano de manutenção periódica 

para os detectores de incendio autónomos de modo 

a verificar a operacionalidade dos mesmos (baterias 

e aviso sonoro)

OM
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DESCRIÇÃO DA ACÇÃO TIPO
MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

PRAZO 

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

LOCAL
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO
PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias CAP Nº 23660912EC5                                                

Sede Geral --- --- - - - -

Ponderar a instalação de detectores de incendio  na 

copa e na sala de fardamento, por forma a permitir a 

detecção e o alarme dos seus ocupantes e o alerta 

aos bombeiros, desencadeados automaticamente 

em caso de incêndio.

OM
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DESCRIÇÃO DA ACÇÃO TIPO
MEIOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ACÇÃO

PRAZO 

ANO DE REFERÊNCIA: 2016

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

Legenda: AC - Acção corretiva   OM - Oportunidade de melhoria

ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS PLANEAMENTO DAS ACÇÕES (a preencher pelo cliente )

LOCAL
ÁREA / POSTO DE 

TRABALHO
PERIGO RISCO

ESTIMATIVA DO RISCO  

(PxExG=NR)

EMPRESA: VPROTEC   

MORADA:  CENTRO EMPRESARIAL DO JAMOR - AV. TOMÁS RIBEIRO Nº133 - 2º PISO SALA 14/15 LINDA-A-PASTORA - 2790-466 QUEIJAS

TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias CAP Nº 23660912EC5                                                

Sede Geral --- --- - - - -

Segundo o Decreto-Lei 220/2008, de 12 de 

Novembro, é exigível para os edifícios a realização 

de medidas de autoprotecção, as quais se baseiam 

no seguinte:

a) Medidas preventivas, que tomam a forma de 

procedimentos de prevenção ou planos de 

prevenção, conforme a categoria de risco;

b) Medidas de intervenção em caso de incêndio, 

que tomam a forma de procedimentos de 

emergência ou de planos de emergência interno, 

conforme a categoria de risco;

c) Registo de segurança onde devem constar os 

relatórios de vistoria ou inspecção, e relação de 

todas as acções de manutenção e ocorrências 

directa ou indirectamente relacionadas com a SCIE;

d) Formação em SCIE, sob a forma de acções 

destinadas a todos os funcionários e colaboradores 

das entidades exploradoras, ou de formação 

específica, destinada aos delegados de segurança e 

outros elementos que lidam com situações de maior 

risco de incêndio;

e) Simulacros, para teste do plano de emergência 

interno e treino dos ocupantes com vista a criação 

de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de 

procedimentos.                  Durante todo o ciclo de 

vida dos edifícios, a responsabilidade pela 

manutenção das condições de segurança contra 

risco de incêndio aprovadas e a execução das 

medidas de autoprotecção aplicáveis é das 

seguintes entidades:

(cont.)
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TÉCNICO DE SHT: Sandra Dias CAP Nº 23660912EC5                                                

Sede Geral --- --- - - - -

(cont.)

a) Do proprietário, no caso do edifício ou recinto 

estar na sua posse;

b) De quem detiver a exploração do edifício ou do 

recinto;

c) Das entidades gestoras no caso de edifícios ou 

recintos que disponham de espaços comuns, 

espaços partilhados ou serviços colectivos, sendo a 

sua responsabilidade limitada aos mesmos

Neste sentido recomenda-se que seja solicitado à 

entidade gestora do condominio as medidas de 

autoprotecção aplicáveis à categoria de risco em 

que o edíficio se insere, no que se refere aos 

procedimentos de prevenção e aos procedimentos 

de emergência e evacuação a VPROTEC deve 

nomear um delegado de segurança que será 

designado pelo responsável máximo (orgão máximo 

da empresa) que terá como responsabilidade a 

implementação e gestão das medidas de 

autoprotecção. Também deverão ser designados 

colaboradores para integrarem as equipas de 1º 

intervenção (utilização de meios de combate a 

incêndio) e equipa de evacuação, as quais deverão 

estar em articulação com as equipas das empressas 

que ocupam as outras fracções do edifício. O 

delegado de segurança e estas equipas irão 

desencadear as acções definidas nos 

procedimentos de emergência.

OM

Sede Geral

Sinalização da 

central de 

incêndios

--- - - - -

Solicitar a colocação da sinalização respeitante à 

central de incêndio bem como as instruções de 

utilização , junto desta.
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Sede

Zona de 

Armazenagem 

de produtos

--- --- - - - -

Os produtos quimicos de limpeza existentes na sala 

5, devem estar guardados em local próprio 

devidamente sinalizado, podem ser guardados num 

armário com bacia de retenção ou então deverá 

adquirir apenas bacia de retenção de modo a evitar 

derrames dos produtos químicos.
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