
Marta Isabel Vaz Gonçalves  - Fax: 289 849 065 - Telemóvel: 96 95 13 94 9 

E-mail: area.seguranca@gmail.com 

Data das Visitas –21/05/2015  

09º Relatório                                                              Lt 27                                                                      1 de 3 

Relatório de Coordenação de Segurança em Obra 

 

MÊS: maio 2015 

Cliente: “Aliceblue Enterprises LLC” 

Obra/ Local:  Lote 27, Rua Álamo, Loteamento do Golfe, Quinta do Lago, Almancil 

Empreiteiro: Luxprojects, lda. 

 

Relatório referente ao período de 18 a 22 de maio de 2015 

 

Deverão ser implementadas as condições de segurança proposta no Plano de Segurança e Saúde. 

 

O empreiteiro deverá dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei 273/03 de 29/10 

 

1. Fixar em local visível e protegido às intempéries a Comunicação Prévia e as suas atualizações. 

2. Deverá estar em obra o Plano de Segurança e Saúde, e atualizá-lo de acordo com o Decreto-lei 

273/03 de 29/10. 

3. Apresentar Desenvolvimento do PSS. 

4. Apresentar Planta de Estaleiro. E atualiza-la sempre que haja alterações no estaleiro. 

5. Apresentar Lista de Subempreiteiros para atualização da Comunicação Prévia. 

6. Cópia dos relatórios deverão ser colocados junto ao desenvolvimento do PSS, e em obra. 

7. Manter em obra, cópia atualizada da apólice de seguro de acidentes de trabalho, de todos os 

trabalhadores, incluindo subempreiteiros. 

8.  Verificar as fichas médicas de todos os trabalhadores em obra. 

9.  Verificar a legalidade perante as entidades oficiais de todos os trabalhadores em obra, 

nomeadamente dos subempreiteiros. 

10. Todos os trabalhadores têm que utilizar os EPIs, de acordo com a sua função e dando 

cumprimento ao PSS. 

11.  O subempreiteiro, só pode exercer atividade em obra, se possuir o respetivo alvará de 

construtor ou titulo. 

12.  O perímetro de obra deverá permanecer vedado na sua totalidade e deverão ser controlados os 

acessos à obra. 

13.  Manter o Estaleiro Limpo e Arrumado. 

14.  Permanência em obra de um estojo de 1º Socorros conforme PSS. 

 

 

A responsabilidade pelos pontos assinalados, é do Empreiteiro Geral. 

O empreiteiro é responsável pela implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde 

(PSS), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 273/03 de 29/10. 
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Registo fotográfico 

 

ATENÇÃO – Fazer ligação à terra de todos os elementos metálicos em contato com o solo e 

equipamentos elétricos em contato com o solo. Risco de electrocução caso exista relâmpagos. Prazo 

correção: Imediata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO – Arrumar estaleiro. 

Risco de quedas. Prazo de 

correção- Imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO - Fazer plataforma 

segura. Tábuas de pé em todo o 

comprimento e largura da vala. Ou 

com guarda corpos. Risco de 

queda em altura. Prazo correção: 

Imediata. 

 

 

 

 

ATENÇÃO - Sempre que as proteções coletivas não garantam na sua totalidade a segurança dos 

trabalhadores, estes devem usar proteções individuais necessárias atividade a executar. 
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OK – Zonas de desnível protegidas.  

ATENÇÃO – Proteger/Assinalar caixas de pavimento. 

Risco de queda. Prazo correção: Imediata. 

 

 

 

 

ATENÇÃO – Proteger/zona de desnível. Risco 

de queda. Prazo correção: Imediata. 

 

Coordenador de segurança em obra: Marta 

Gonçalves 
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