
CARPINTARIA 

Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

Segurança e Saúde no Trabalho 

A SEGURANÇA NO TRABALHO NA 

CARPINTARIA 

A maior parte dos acidentes ou doenças profissionais 
pode ser evitada através de uma boa gestão e 
supervisão quando aliadas a uma formação eficaz.  

Principais riscos profissionais: 

 Riscos mecânicos; 

 Riscos elétricos; 

 Riscos ergonómicos; 

 Riscos físicos; 

 Riscos químicos. 
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RISCOS MECÂNICOS 

 Presença de material nas vias de circulação; 

 Pavimento molhado ou sujo, derrames; 

 Utilização de calçado desadequado; 

 Utilização de máquinas. 

Medidas de Prevenção:  

 Arrumação dos locais e dos utensílios de trabalho; 

 Formação / Informação; 

 Utilização de equipamento de proteção individual; 

 Os fios elétricos e tubagens de ar comprimido afastados das vias de circulação; 

 As vias de circulação devem estar delimitadas no pavimento através de faixas amarelas, não 
devendo a sua largura ser inferior a 1,20m. Nos locais de trabalho, ou intervalos entre máqui-
nas, instalações ou materiais, os espaços reservados aos trabalhadores devem ter uma lar-
gura de, pelo menos 0,60cm. 

 

RISCOS ELÉTRICOS 

 Contacto elétrico direto; 

 Contacto elétrico indireto. 

Medidas de Prevenção:  

 Manter todos os equipamentos ligados à terra; 

 Não manusear equipamentos elétricos ligados à corrente com as mãos ou qualquer outra 
parte do corpo húmida ou molhada, ou sobre piso húmido ou molhado; 

 Nunca utilizar fios, tomadas ou fichas elétricas danificadas; 

 Adquirir sempre equipamentos elétricos que possuam marcação CE. 

 



RISCOS ERGONÓMICOS 

 Posturas incorretas; 

 Movimento manual de cargas. 

Medidas de Prevenção:  

 Proceder, sempre que possível, à movimentação mecânica de cargas em detrimento da 
movimentação manual; 

 Reduzir ao máximo a distância entre a tarefa e o tronco do trabalhador; 

 Promover o exercício físico e o reforço muscular dos músculos que participam mais ativa 
na movimentação de cargas; 

 Deve-se procurar evitar esforços excessivos e posturas incorretas. 

 

 

RISCOS FÍSICOS 

 Utilização de máquinas e equipamentos; 

 Ruído ambiente do local de trabalho; 

 Vibrações transmitidas por máquinas e ferramentas. 

Medidas de Prevenção:  

 Encapsular máquinas ruidosas; 

 Formação e informação aos trabalhadores; 

 Medição de ruído ocupacional; 

 Uso de protetores de ouvido. 

 

 

RISCOS QUÍMICOS 

 Libertação de poeiras durante as diversas operações; 

 Aplicação de produtos químicos.  

Medidas de Prevenção:  

 Utilização de lixadoras com sistema de aspiração incorporado; 

 Deverá proceder-se à instrução dos colaboradores sobre a leitura destes documentos; 

 Formação e informação aos trabalhadores; 

 Utilização de máscaras adequadas; 

 Apenas devem ser mantidos nos locais de trabalho as quantidades necessárias para o 
dia de trabalho, devendo o resto do stock ser mantido armazenado em local próprio para 
o efeito; 

 Os produtos devem ser mantidos nos seus recipientes originais. 


