
Que condições devem ser observadas nos locais onde se desloquem equipamentos móveis e trabalhadores?
As vias de circulação devem ser separadas dos peões e deve minimizar-se a necessidade de manobras de inversão de 
marcha. As vias devem ser suficientemente largas e o pavimento deve ser adequado, sem irregularidades ou saliências. 
Deve promover-se a instalação de espelhos adicionais ou câmaras de vídeo nos equipamentos e estruturas quando a 
visibilidade direta for insuficiente. Deve existir iluminação adequada e os equipamentos devem ser dotados de meios 
de iluminação e, sempre que necessário, dotados de sinalização luminosa e/ou sonora de marcha atrás e sinalização 
luminosa rotativa de presença. Devem respeitar-se todos os sinais de trânsito e/ou sinalização de segurança.

Proceder à verificação dos 
equipamentos de trabalho

Que verificações devem ser efetuadas aos equipa-
mentos de trabalho? 
• verificações após a instalação e antes da entrada em 
serviço do equipamento;
• verificações ou ensaios periódicos;
• verificações extraordinárias após acidentes ou perío-
dos de imobilização.

Quem pode efetuar as verificações?
As verificações devem ser realizadas por “pessoa compe-
tente” – pessoa/equipa que tem adequado conhecimento  
e experiência no tipo de equipamento a verificar, que lhe 
permite avaliar qualquer degradação e detetar defeitos 
e/ou pontos fracos de um equipamento, bem como ava-
liar e informar sobre a sua importância relativamente à 
utilização continuada e segura desse equipamento.

Planear a prevenção através da gestão 
sistemática da segurança de máquinas

A gestão da segurança de máquinas inicia-se pela ava-
liação de riscos. Implica identificar os perigos e analisar a 
probabilidade de causarem danos aos trabalhadores. Im-
plica depois o acompanhamento da implementação das 
medidas de prevenção e a reavaliação da sua eficácia. 

É fundamental planear a conceção dos locais de trabalho 
em que circulam equipamentos móveis e onde são utili-
zadas máquinas; o fabrico e/ou aquisição de máquinas e 
equipamentos de trabalho; a realização de verificações 
e ensaios; a manutenção dos equipamentos de trabalho; 
a formação, informação e consulta aos trabalhadores e 
seus representantes.

Para mais informações, consulte: www.act.gov.pt

Parceiros Institucionais:

Parceiros Sociais:

UACS

Parceiros Técnicos:



Promover a utilização do equipamento por trabalhador(a) habilitado(a) 

Que informação deve ser disponibilizada aos traba-
lhadores?
• As instruções contidas no manual do operador/utilizador;
• Os procedimentos de trabalho e de manutenção/verifi-
cação e as regras de condução seguras;
• Conclusões a retirar da experiência adquirida com a uti-
lização dos equipamentos, como, por exemplo, acidentes;
• Situações anormais previsíveis.

Que formação deve ser ministrada aos trabalhadores?
Todos os trabalhadores que utilizem equipamentos de 
trabalho devem receber formação adequada. Os traba-
lhadores encarregues da utilização de algumas catego-
rias de equipamentos de trabalho (móveis e de elevação 
de cargas) devem receber formação específica.

Proporcionar locais de trabalho 
bem concebidos

Quais os riscos associados à utilização de equipamentos 
de trabalho móveis automotores?
• Queda e choque com objetos;
• Colisão com peões, equipamentos ou outro tipo de 
material circundante;
• Entalamentos e esmagamentos;
• Capotamentos/reviramentos.

A Campanha de prevenção de riscos profissionais na utilização de 
máquinas e equipamentos de trabalho, promovida pela ACT em par-
ceria com os parceiros sociais e institucionais, pretende contribuir 
para a redução dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.

Em Portugal, os acidentes de trabalho envolvendo 
máquinas e equipamentos constituem atualmente cerca 
de metade do total de acidentes de trabalho mortais.

Equipamentos de trabalho considerados de alto risco, 
com intervenção prioritária na Campanha: andaimes 
e outros equipamentos para trabalho temporário 
em altura, equipamentos móveis automotores e 
equipamentos para a elevação de cargas. 

O empregador deve assegurar as seguintes atividades:

• Garantir a aquisição de máquinas seguras e a utiliza-
ção de equipamentos de trabalho bem adaptados;
• Promover a utilização do equipamento por trabalha-
dor habilitado;
• Proporcionar locais de trabalho bem concebidos;
• Proceder à verificação dos equipamentos de trabalho;
• Planear a prevenção através da gestão sistemática da 
segurança de máquinas.

Acidentes mortais  em função do agente material  (fonte:  GEP)

Adquirir máquinas seguras e utilizar equipamentos bem adaptados

O que são equipamentos de trabalho?
Um equipamento de trabalho é toda e qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação utilizados pelo traba-
lhador. Podem ser ferramentas portáteis, equipamento e acessórios de elevação de cargas, prensas, máquinas inje-
ção, equipamentos móveis automotores, entre outros.

Que cuidados devem ser observados na utilização de 
equipamentos de trabalho?
A observância das prescrições mínimas destinadas a 
garantir um melhor nível de segurança e de saúde para 
a utilização de equipamentos de trabalho constitui um 
imperativo para garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores. A utilização dos equipamentos deve ob-
servar um conjunto de regras especialmente quando se 
trata de equipamentos móveis, de elevação de cargas e 
para trabalhos temporários em altura.

O que são “trabalhos temporários em altura”?
São todos os trabalhos realizados em altura em que o 
trabalhador utilize equipamentos de trabalho tais como 
escadas de mão, andaimes, sistemas de acesso e de 
posicionamento por cordas, por não ser possível a sua 
execução a partir de uma superfície adequada. (4) , (5) ,  (6) ,  (7)  e  (8) :  Fonte EU-OSAA

(1) , (2)  e  (3) :  Adaptado de  GEP,  OIT e  CATIM

Que cuidados devem ser observados na execução de trabalhos temporários em altura?
Nos trabalhos em altura o risco de quedas é muito elevado, pelo que deve ser utilizado o equipamento apropriado 
para assegurar condições de trabalho seguras.

E se a empresa adquirir máquinas novas?
Na aquisição de uma máquina nova a empresa deve verificar se a mesma tem marcação CE, declaração CE de 
conformidade e manual de instruções em português. Deve ser dada prioridade às medidas de segurança que 
eliminem ou reduzam o risco e em seguida às medidas de proteção.
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