
Resumo 

A necessidade de promover a segurança na construção e garantir a todos os intervenientes regras, 

ao longo das diferentes fases da obra e opções a tomar durante a sua execução, bem como a 

informação detalhada que lhes permita efectuar uma escolha mais fácil e consciente de forma a 

contribuir para uma diminuição dos acidentes de trabalho, levou o autor a optar pelo desenvolvimento 

deste tema.  

As regras expostas preocupam todos os intervenientes e a própria Comunidade Europeia podendo 

ser uma via importante e um incentivo à melhoria em Portugal da segurança e contribuindo de forma 

significativa para a qualidade dos edifícios.  

Neste trabalho serão, portanto, referidos os principais riscos, bem como as respectivas medidas 

preventivas, a organização e modos de aplicação mais divulgados na Europa e analisadas as vias de 

desenvolvimento e implementação de métodos adaptados às condições portuguesas.  

Abstract 

It was the need to promote the security in the construction and to guarantee rules to all the 

intervenients along the different steps of the building and the options to take during its 

accomplishment, as well as the detailed information that may allow them to take an easier and more 

conscious choice, so that they can contribute to diminish the number of accidents of work, that has led 

the author to choose the development of this subject.  

The exposed rules worry all the intervenients and the European Community itself, and they can be an 

important way and an incentive to improve security in Portugal and so to contribute in a significative 

way to the quality of the buildings.  

In this piece of work, the author will refer the main risks, as well as the respective preventive 

measures, the most well-known organisation and application ways in Europe and he will analyse the 

means of development and implement of methods, according to the Portuguese conditions.  


