
Resumo 

 

O presente trabalho, foi desenvolvido com o objectivo fundamental de aplicar uma nova 

tecnologia de informação e de comunicação na prevenção de acidentes de trabalho na 

fase de obra. Assim, este trabalho desenvolveu-se, com base nos Decretos-Lei n.º 

441/91 de 14 de Novembro, n.º 133/99 de 21 de Abril e no n.º 273/2003 de 29 de 

Outubro, na consulta de bibliografia, na opinião de pessoas ligadas ao sector da 

Construção e da Segurança, na consulta de participações às seguradoras quanto aos 

acidentes de trabalho, na pesquisa sobre as novas tecnologias de informação e de 

comunicação, nos dados estatísticos referentes a acidentes de trabalho. 

A metodologia utilizada foi, respectivamente, Estudo de Casos. As técnicas empregues 

foram: análise e recolha de documentos, observações e visitas a obras. 

De entre os resultados obtidos destacam-se as informações sobre: os riscos da 

ocorrência de acidentes de trabalho, o papel dos Coordenadores de Segurança na 

Construção e o papel das novas tecnologias de informação e de comunicação para a 

prevenção de acidentes de trabalho na fase de obra. 

Por fim, e uma vez alcançado o objectivo do trabalho através do Método Proposto, 

procedeu-se a uma análise real dos acidentes de trabalho, as suas causas e a 

localização das lesões por eles provocadas, numa dada empresa de Construção Civil e 

Obras Públicas, desde que se formou até aos dias de hoje. 

Pretendeu-se assim, estudar o impacto que este novo método terá quando aplicado a 

uma empresa de construção. 

Os benefícios que poderão advir se este estudo for levado em consideração passarão 

por ajudar a implementar as novas tecnologias de informação e de comunicação pela 

entidade empreendedora com a finalidade de se poder minimizar a ocorrência de 

acidentes em obra. Estas medidas poderão evitar perdas humanas, indemnizações, 

diminuição de produtividade e outras consequências penalizadoras. 
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Abstract 

 

The current work was developed with the fundamental purpose of applying a New 

Information and Communication Technologies in the prevention of accidents at work in 

the work stage. Thus, this work evolved with basis on the law by decrees n. º 441/91 of 

November, 14, n. º 133/99 of April, 21 and in the n. º 273/2003 of October, 29; in 

bibliography consultation, in opinions and beliefs of people connected to the 

Construction and Safety sector, consulting reports to the insurance companies relating 

work accidents, researching about the New Information and Communication 

Technologies, in statistics data referring to work accidents. 

The used methodology was, respectively, Cases Study. The techniques applied were: 

analysis and gathering of documents, observations and visits to the work place. 

Among the achieved results stand out information concerning: risks of occurring work 

accidents, the role of Safety Coordinators in Construction and the role of the New 

Information and Communication Technologies in the prevention of accidents at work in 

the work stage. 

Per last, once the main objective is reached through the Propose Method, proceed with 

an authentic analysis of work accidents, his causes and the location of the injuries 

provoke by them, on an Company of Civil Construction and Public Works, since it was 

conceived till present time. Thus, it was attempted study the impact that this new method 

will possess when applied in a construction enterprise. 

The benefits that may happen if this study is taken into account now by helping with the 

implementation of the New Information and Communication Technologies by the 

enterpriser entity with the ultimate purpose of being capable of minimize the occurrence 

of accidents in the work place. 

These measures could avoid the human losses, indemnity for damages, cutback on 

productivity and other punishment consequences. 
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