
E o equipamento de
construção?
Lide com o equipamento e
os veículos com cautela: 

• Mantenha-se fora dos

"pontos disfarçados.”

• Comunique-se com os

operadores por rádio e/ou contacto visual.

• Não se aproxime até que tenha

comunicado com o operador e 

que éste/esta lhe indique que não 

há problema.

• Mantenha-se fora do "círculo de

segurança" ao redor do equipamento. 

Se não consegue ver o operador, ele/

ela não o consegue ver a si.

• Mantenha-se afastado dos veículos.

Conheça o plano de controlo do tráfego.

• Use vigilantes quando tiver que trabalhar

de costas para o equipamento ou tráfego.

Consórcio da Indústria 
de Contrução de Estrada

Podemos estar
seguros quando se
instalam os TCDs?
Simples precauções fazem com que a

instalação dos dispositivos de controlo de

tráfego (TCDs) sejam seguros: 

• Usar um colete de Classe III para
aumentar a sua visibilidade.

• Colocar, mover ou retirar os dispositivos
quando o tráfego for pouco.

• Quando possível,
trabalhe em
plataforma no veículo. 

• Use assentos,
cintos de
segurança,
freios anti
queda, ou corrimões
e apoio manual quando
tiver de remover uma
armação.

• Mantenha-se em
comunicação constante com o condutor.

• Faça com que um veiculo vá atrás do
seu para alertar os motoristas. 
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A roupa de segurança para trabalhar na
estrada tem 3 categorias, Classe I,
Classe II e Classe III.
Classe I O vestuário de Classe I é usado
em actividades que permitam a pessoa que
está a usar ser completamente visível ao
tráfego que se aproxima. Deve haver uma
ampla separação entre o trabalhador e o
tráfego, que não pode circular a mais de 25
milhas por hora.

Classe II O vestuário de Classe II é usado
nas actividades onde é requerida extrema
visibilidade durante rigorosas condições
climatéricas, ou em ambientes de trabalho
onde os riscos excedem os da Classe I. O
vestuário desta classe também protege
trabalhadores que efectuem trabalhos que
distraiam a sua atenção do tráfego que se
aproxima ou que os ponha em maior
proximidade com a passagem de veículos
circulando a 25 milhas por hora ou mais.

Classe III O vestuário de Classe III
proporciona o mais elevado nível de
visibilidade. A Classe III é para trabalhadores
que correm riscos graves e que normalmente
têm tarefas de grande responsabilidade que
requerem atenção fora do trabalho. O
vestuário para estes trabalhadores deve
realçar a visibilidade de todo o corpo,
nomeadamente os braços e as pernas.

Que outras
precauções devem
tomar?

Os patrões devem fornecer equipamento
de protecção pessoal (PPE) adequado.
Os trabalhadores devem usar: 
• Coletes de seguranca da classe

indicada enquanto estiverem a
trabalhar.

• Roupa e protecção para a cabeça de
alta visibilidade.

Colisões são o maior perigo do trabalho
nas estradas. Os trabalhadores que
andam a pé devem permanecer em alerta
constante. Verificar os arredores
frequentemente. Escutar as advertências.
Manter uma distância segura do tráfego.
Manter-se atrás das barreiras de
protecção, onde possível. Observar-se uns
aos outros. Alertar os colegas.

Podemos estar
seguros perto de
equipamento e
tráfego?




