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Sabe quanto tempo estes objectos Sabe quanto tempo estes objectos Sabe quanto tempo estes objectos Sabe quanto tempo estes objectos 
permanecem na Natureza?permanecem na Natureza?permanecem na Natureza?permanecem na Natureza?    
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NESTA ACÇÃONESTA ACÇÃONESTA ACÇÃONESTA ACÇÃO    

 
Câmara Municipal de Aljustrel 

Av.ª 1º de Maio 
7600-010 Aljustrel  

Tel. 284 600 070 | Fax. 284 602 055 | E-mail 
geral@mun-aljustrel.pt  | www.mun-aljustrel.pt 

Quem devemos Contactar em caso Quem devemos Contactar em caso Quem devemos Contactar em caso Quem devemos Contactar em caso 
de emergência ?de emergência ?de emergência ?de emergência ?    

Em caso de contacto acidental com qual-Em caso de contacto acidental com qual-Em caso de contacto acidental com qual-Em caso de contacto acidental com qual-
quer produto perigoso telefone para o Cen-quer produto perigoso telefone para o Cen-quer produto perigoso telefone para o Cen-quer produto perigoso telefone para o Cen-

tro de Informação Anti tro de Informação Anti tro de Informação Anti tro de Informação Anti ––––    venenosvenenosvenenosvenenos 



Que perigos pode encontrar?Que perigos pode encontrar?Que perigos pode encontrar?Que perigos pode encontrar?    

  
1. Objectos e Ferramentas espalhadas no chão1. Objectos e Ferramentas espalhadas no chão1. Objectos e Ferramentas espalhadas no chão1. Objectos e Ferramentas espalhadas no chão    

    

• Antes de iniciar o trabalho de remoção da lixeira retire Antes de iniciar o trabalho de remoção da lixeira retire Antes de iniciar o trabalho de remoção da lixeira retire Antes de iniciar o trabalho de remoção da lixeira retire 

todos os objectos soltos que podem ser alvo de fácil todos os objectos soltos que podem ser alvo de fácil todos os objectos soltos que podem ser alvo de fácil todos os objectos soltos que podem ser alvo de fácil 

separação e reciclagem;separação e reciclagem;separação e reciclagem;separação e reciclagem;    

• Crie um corredor de circulação livre de objectos no Crie um corredor de circulação livre de objectos no Crie um corredor de circulação livre de objectos no Crie um corredor de circulação livre de objectos no 

chão. Remova os objectos  por  onde irá circular;chão. Remova os objectos  por  onde irá circular;chão. Remova os objectos  por  onde irá circular;chão. Remova os objectos  por  onde irá circular;    

• Antes de movimentar/levantar  qualquer  objecto Antes de movimentar/levantar  qualquer  objecto Antes de movimentar/levantar  qualquer  objecto Antes de movimentar/levantar  qualquer  objecto 

verifique  o seu peso  e estabilidade;verifique  o seu peso  e estabilidade;verifique  o seu peso  e estabilidade;verifique  o seu peso  e estabilidade;    

• Se o objecto for pesado, de  grandes dimensões ou Se o objecto for pesado, de  grandes dimensões ou Se o objecto for pesado, de  grandes dimensões ou Se o objecto for pesado, de  grandes dimensões ou 

instável , peça ajuda ou avalie  a possibilidade de o instável , peça ajuda ou avalie  a possibilidade de o instável , peça ajuda ou avalie  a possibilidade de o instável , peça ajuda ou avalie  a possibilidade de o 

movimentar  com meios mecânicos.movimentar  com meios mecânicos.movimentar  com meios mecânicos.movimentar  com meios mecânicos.    

2. Objectos perfurantes (pregos, parafusos, ferros, pon-2. Objectos perfurantes (pregos, parafusos, ferros, pon-2. Objectos perfurantes (pregos, parafusos, ferros, pon-2. Objectos perfurantes (pregos, parafusos, ferros, pon-

tas aguçadas)e objectos cortantes ( vidros, chapas metá-tas aguçadas)e objectos cortantes ( vidros, chapas metá-tas aguçadas)e objectos cortantes ( vidros, chapas metá-tas aguçadas)e objectos cortantes ( vidros, chapas metá-

licas) licas) licas) licas)     

    

• Antes de iniciar o trabalho coloque as luvas;Antes de iniciar o trabalho coloque as luvas;Antes de iniciar o trabalho coloque as luvas;Antes de iniciar o trabalho coloque as luvas;    

• Antes de iniciar a remoção dos objectos faça um levan-Antes de iniciar a remoção dos objectos faça um levan-Antes de iniciar a remoção dos objectos faça um levan-Antes de iniciar a remoção dos objectos faça um levan-

tamento visual dos materiais;tamento visual dos materiais;tamento visual dos materiais;tamento visual dos materiais;    

• Agrupe os objectos perfurantes/cortantes em local Agrupe os objectos perfurantes/cortantes em local Agrupe os objectos perfurantes/cortantes em local Agrupe os objectos perfurantes/cortantes em local 

próprio para o efeito de preferência longe da zona de próprio para o efeito de preferência longe da zona de próprio para o efeito de preferência longe da zona de próprio para o efeito de preferência longe da zona de 

trabalho.trabalho.trabalho.trabalho.    

3333. . . . .Substâncias perigosas (tóxicas, corrosivas inflamá-.Substâncias perigosas (tóxicas, corrosivas inflamá-.Substâncias perigosas (tóxicas, corrosivas inflamá-.Substâncias perigosas (tóxicas, corrosivas inflamá-

veisveisveisveis    

    

Ao  movimentar qualquer objecto com algum dos seguin-Ao  movimentar qualquer objecto com algum dos seguin-Ao  movimentar qualquer objecto com algum dos seguin-Ao  movimentar qualquer objecto com algum dos seguin-

tes símbolos:tes símbolos:tes símbolos:tes símbolos:    

Como nos devemos proteger?Como nos devemos proteger?Como nos devemos proteger?Como nos devemos proteger?    

    

Utilize as mascaras de protecção adequadas.Utilize as mascaras de protecção adequadas.Utilize as mascaras de protecção adequadas.Utilize as mascaras de protecção adequadas.    
    

Utilize sapatos de protecção (se possível). Utilize sapatos de protecção (se possível). Utilize sapatos de protecção (se possível). Utilize sapatos de protecção (se possível). 
Caso contrário utilize calçado confortável, de Caso contrário utilize calçado confortável, de Caso contrário utilize calçado confortável, de Caso contrário utilize calçado confortável, de 

sola rígida e à prova de água.sola rígida e à prova de água.sola rígida e à prova de água.sola rígida e à prova de água.    
    

Utilize luvas de protecção.Utilize luvas de protecção.Utilize luvas de protecção.Utilize luvas de protecção.    

Que cuidados deves ter?Que cuidados deves ter?Que cuidados deves ter?Que cuidados deves ter?    
    
• Vista os equipamentos de protecção antes de Vista os equipamentos de protecção antes de Vista os equipamentos de protecção antes de Vista os equipamentos de protecção antes de 

iniciar qualquer trabalho;iniciar qualquer trabalho;iniciar qualquer trabalho;iniciar qualquer trabalho;    

• Ao parar para atender o telemóvel, comer, Ao parar para atender o telemóvel, comer, Ao parar para atender o telemóvel, comer, Ao parar para atender o telemóvel, comer, 

beber ou fumar afastebeber ou fumar afastebeber ou fumar afastebeber ou fumar afaste----se da zona de trabalho;se da zona de trabalho;se da zona de trabalho;se da zona de trabalho;    

• Mantenha uma distância de segurança, de Mantenha uma distância de segurança, de Mantenha uma distância de segurança, de Mantenha uma distância de segurança, de 

colegas que estejam a trabalhar com picare-colegas que estejam a trabalhar com picare-colegas que estejam a trabalhar com picare-colegas que estejam a trabalhar com picare-

ta. enxada ou qualquer ferramenta que exija ta. enxada ou qualquer ferramenta que exija ta. enxada ou qualquer ferramenta que exija ta. enxada ou qualquer ferramenta que exija 

balanço;balanço;balanço;balanço;    

• Não distraia os colegas que estejam a utilizar Não distraia os colegas que estejam a utilizar Não distraia os colegas que estejam a utilizar Não distraia os colegas que estejam a utilizar 

ferramentas que exijam balanço;ferramentas que exijam balanço;ferramentas que exijam balanço;ferramentas que exijam balanço;    

• Ao tentar partir ou cortar  algo, certifiqueAo tentar partir ou cortar  algo, certifiqueAo tentar partir ou cortar  algo, certifiqueAo tentar partir ou cortar  algo, certifique----se se se se 

que não  irá  atingir  pessoas /veículos nas que não  irá  atingir  pessoas /veículos nas que não  irá  atingir  pessoas /veículos nas que não  irá  atingir  pessoas /veículos nas 

imediações;imediações;imediações;imediações;    

• Se existirem  veículos nas redondezas, mante-Se existirem  veículos nas redondezas, mante-Se existirem  veículos nas redondezas, mante-Se existirem  veículos nas redondezas, mante-

nha  uma distância  de segurança, nunca infe-nha  uma distância  de segurança, nunca infe-nha  uma distância  de segurança, nunca infe-nha  uma distância  de segurança, nunca infe-

rior a 1 m;rior a 1 m;rior a 1 m;rior a 1 m;    

• Finalizado o trabalho lave as mãos;Finalizado o trabalho lave as mãos;Finalizado o trabalho lave as mãos;Finalizado o trabalho lave as mãos;    

• Não mexer na embalagem  se esta tiver produ-Não mexer na embalagem  se esta tiver produ-Não mexer na embalagem  se esta tiver produ-Não mexer na embalagem  se esta tiver produ-

to derramado no exterior;to derramado no exterior;to derramado no exterior;to derramado no exterior;    

• Se a embalagem contiver produto, não a des-Se a embalagem contiver produto, não a des-Se a embalagem contiver produto, não a des-Se a embalagem contiver produto, não a des-

peje mantenha o conteúdo no interior;peje mantenha o conteúdo no interior;peje mantenha o conteúdo no interior;peje mantenha o conteúdo no interior;    

• PosicionePosicionePosicionePosicione----se em sentido contrario ao vento e se em sentido contrario ao vento e se em sentido contrario ao vento e se em sentido contrario ao vento e 

ao produto.ao produto.ao produto.ao produto.    

    

Se tiver dúvidas sobre perigosidade  do Se tiver dúvidas sobre perigosidade  do Se tiver dúvidas sobre perigosidade  do Se tiver dúvidas sobre perigosidade  do     
produto não  toque no mesmoproduto não  toque no mesmoproduto não  toque no mesmoproduto não  toque no mesmo! 

4.  Movimentação manual de cargas;4.  Movimentação manual de cargas;4.  Movimentação manual de cargas;4.  Movimentação manual de cargas;    

5.  5.  5.  5.  Zonas com desnível/inclinação acentuado;Zonas com desnível/inclinação acentuado;Zonas com desnível/inclinação acentuado;Zonas com desnível/inclinação acentuado;    

6666. Máquinas e veículos em movimento nas proximida-Máquinas e veículos em movimento nas proximida-Máquinas e veículos em movimento nas proximida-Máquinas e veículos em movimento nas proximida-

desdesdesdes    

    

    

• Guarde uma distância de segurança dos equipamen-Guarde uma distância de segurança dos equipamen-Guarde uma distância de segurança dos equipamen-Guarde uma distância de segurança dos equipamen-

tos em movimentação;tos em movimentação;tos em movimentação;tos em movimentação;    

•     CertifiqueCertifiqueCertifiqueCertifique----se sempre, que os operadores de máqui-se sempre, que os operadores de máqui-se sempre, que os operadores de máqui-se sempre, que os operadores de máqui-

nas nas imediações, o estão a ver!nas nas imediações, o estão a ver!nas nas imediações, o estão a ver!nas nas imediações, o estão a ver!    

7. Material em decomposição7. Material em decomposição7. Material em decomposição7. Material em decomposição    

• Lixo biológico ou cadáveres de animais em decompo-Lixo biológico ou cadáveres de animais em decompo-Lixo biológico ou cadáveres de animais em decompo-Lixo biológico ou cadáveres de animais em decompo-

sição certifiquesição certifiquesição certifiquesição certifique----se que não lhes toca com as mãos;se que não lhes toca com as mãos;se que não lhes toca com as mãos;se que não lhes toca com as mãos;    

• Não coma, beba ou fume junto a estes materiais.Não coma, beba ou fume junto a estes materiais.Não coma, beba ou fume junto a estes materiais.Não coma, beba ou fume junto a estes materiais.    

Tenha Atenção a: 

 

seringas, facas, vidros, garrafas partidas, latas 

sem tampa, pregos espetados. 


