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INTRODUÇÃO 
 

 

  O manual define as principais diretrizes a observar no desempenho das 

funções de limpeza pelos assistentes operacionais responsáveis pelas atividades 

de manutenção de um ambiente limpo nas instalações onde se encontra 

localizado o Gabinete da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais. 

De igual modo e, de forma genérica, aborda as posturas ergonómicas a 

adotar por parte dos trabalhadores por forma a adquirirem posturas corporais 

mais corretas e confortáveis na execução das suas tarefas diárias para, 

consequentemente, usufruírem de um maior bem-estar no desempenho das 

funções. 

Por fim são abordados alguns perigos e riscos, assim como as respetivas 

medidas e comportamentos preventivos. 
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1 - DEFINIÇÕES 
 

 

1.1 - Limpeza 

 

A limpeza é o processo através do qual se remove fisicamente a sujidade 

de um objeto ou superfície. Quando efetuada com água e sabão ou detergente a 

limpeza remove cerca de 80 % de microrganismos, proteínas e outras matérias 

orgânicas que constitui para estes, fontes de nutrientes e proteção. 

 

 

1.2 - Desinfeção 

 

A desinfeção consiste num conjunto de medidas utilizadas para destruição 

dos microrganismos patogénicos mediante a aplicação de agentes químicos 

(produtos químicos desinfetantes) ou físicos (ex: ação térmica, ação de radiação). 

Nada deve ser desinfetado sem que previamente seja limpo. 
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2 - FREQUÊNCIA 
 

 

De acordo com a abrangência e objetivos a atingir, podem estabelecer-se 

diferentes frequências de limpeza: 

 

2.1 – Limpeza corrente 

 

Limpeza corrente é aquela que se realiza diariamente, e que inclui a 

limpeza e a arrumação simplificada. 

 

2.2 – Limpeza de conservação ou semanal 

 

Limpeza de conservação é a limpeza que embora não necessite de ser 

realizada todos os dias, pela sua importância na conservação de um bom 

ambiente, não deve ser descurada, devendo por isso ser realizada pelo menos 

uma vez por semana. 

 

2.3 – Limpeza imediata 

 

Limpeza imediata é aquela que é realizada quando ocorrem salpicos e/ou 

derrames (ex: água e ou outras matérias orgânicas) em qualquer período do dia, 

podendo ser solicitada pelos próprios trabalhadores da instituição ou sempre que 

constatada pelo próprio trabalhador no desempenho das suas funções. 
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2.4 – Limpeza global 

 

Limpeza global trata-se de uma limpeza mais completa e de fundo, que 

contempla estruturas por vezes de difícil acesso e/ou limpeza. Os trabalhos de 

limpeza global não devem prejudicar os trabalhos de limpeza corrente. 
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3 – TÉCNICAS DE LIMPEZA 
 

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se: 

- Isolar a área a intervencionar o máximo possível; 

- Sinalizar a área a intervencionar; 

- Fechar as portas e abrir as janelas para favorecer a ventilação do espaço;  

- Afastar todo o equipamento das paredes; 

- Recolher os resíduos espalhados. 

 

Numa mesma área deve ter-se ainda em atenção a orientação da limpeza: 

 

3.1 – Orientação horizontal 

 

A limpeza deve ser realizada da zona mais afastada para a mais próxima 

(limpeza do fundo da sala para a porta de saída). 

 

 

3.2 – Orientação vertical 

 

A limpeza deve ser realizada de cima para baixo, ou seja, em primeiro 

lugar limpar o teto e por fim o chão. 

Numa limpeza global a sequência da limpeza poderá ser, por exemplo: 1.º 

pontos de luz e teto; 2.º paredes; 3.º estores e janelas (face exterior e interior); 4.º 

mobiliário e utensílios; 5.º chão. 
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4 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE 

LIMPEZA 
 

Os materiais e equipamentos devem ser calculados e adequados em 

função das necessidades dos serviços e dos métodos de limpeza adotados. 

Assim, os equipamentos e os materiais de limpeza devem ser em número 

suficiente e obedecer aos requisitos que constam do quadro abaixo. 

 

Materiais e 

Equipamentos 
Requisitos Recomendações 

Esfregonas 

Devem ser de fácil 

higienização. 

Os cabos devem ser de 

material não poroso, pelo que 

não deverão ser de madeira. 

 As franjas devem ser lavadas 

e secas, após cada utilização. 

As franjas após serem lavadas 

e secas, devem ser guardadas 

até à sua utilização em local 

próprio e fechado. 

Panos de limpeza 

Devem ser de fácil 

higienização. 

Devem ser preferencialmente 

de uso único, caso se opte por 

panos reutilizáveis, estes 

devem ser termorresistentes e 

devem ser adstritos por área 

de intervenção. 

 Todos os panos reutilizáveis 

devem ser lavados e secos, 

após cada utilização. 

 Sempre que se opte pela 

utilização de panos 

reutilizáveis estes não devem 

ser adstritos a áreas 

diferentes do seu uso habitual 

mesmo após lavagem.  

Máquinas de lavar 

superfícies 

Devem ser de fácil 

higienização. 

 Devem emitir um baixo nível 

de ruído, quando em 

funcionamento. 

 Sempre que tenham 

depósitos de água deve 

proceder-se, após cada 

utilização, ao seu despejo, 

lavagem e secagem. 
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 As escovas das máquinas 

devem ser lavadas 

diariamente. 

Aspiradores 

Devem ser de fácil 

higienização. 

 Devem ser industriais e estar 

equipados com filtros e com a 

tiragem do ar afastada do 

chão. 

 Devem emitir um baixo nível 

de ruído, quando em 

funcionamento. 

 A manutenção dos filtros 

deve respeitar o protocolo 

instituído pelo fabricante e os 

trabalhadores devem estar 

informados do mesmo. 

Carro de limpeza 

Devem ser de fácil manuseio. 

 Deve ter duplo balde e 

prateleiras para colocação 

dos materiais e produtos de 

limpeza. 

 Deve ser limpo e arrumado 

após cada utilização. 

 

Baldes 

 Devem ser em material liso, 

lavável, resistente e 

imputrescível. 

 Devem ser despejados 

diariamente. 
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5 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL 
 

Os trabalhadores que são responsáveis pela limpeza e desinfeção das 

instalações, devem estar protegidos durante a execução das suas atividades 

pelos equipamentos de proteção individual que constam do quadro abaixo. 

 

Equipamento de 

proteção individual 
Especificações 

Farda/Bata 

 Deve possibilitar a liberdade de movimentos do profissional 

e ser sempre usada sem roupa do exterior por baixo. 

 Não pode ser utilizada fora das instalações e deverá ser 

somente utilizada durante o período de trabalho. 

 Deve ser mudada diariamente e sempre que necessário. 

Calçado 

 Deve ser confortável, fechado e com sola antiderrapante, 

preferencialmente com cunha ou salto estável de mais ou 

menos três centímetros. 

Luvas 

 Devem ser lavadas exteriormente antes de serem removidas 

das mãos. De seguida devem ser lavadas na superfície interna 

(do avesso) e postas a secar (para escorrer) ou secas com 

toalhetes de papel. 

 Os trabalhadores devem evitar o manuseamento de 

equipamentos limpos com as luvas usadas na limpeza. 

 Os trabalhadores devem evitar circular com luvas calçadas. 

Óculos de Proteção 
 Nas situações de aplicação de desinfetantes deverão ser 

utilizados óculos de proteção para prevenir lesões oculares em 

situações de salpicos ou de vapores. 

Máscara  
 Nas situações de aplicação de desinfetantes deve ser utilizada 

máscara resistente à penetração de fluidos. 
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Saliente-se, que todo o equipamento de proteção individual (EPI) deve ser 

fornecido aos seus trabalhadores pela entidade empregadora responsável pela 

limpeza, o qual deverá ser substituído assim que apresente sinais de deterioração 

ou esgote o seu período estimado de vida útil. 
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6 – BOAS PRÁTICAS 
 

Cientes da importância que o estado da limpeza e higiene das instalações, 

tem na melhoria das condições de trabalho e no impacto da imagem da 

Instituição para a opinião pública, os assistentes operacionais com a 

responsabilidade das operações de limpeza e desinfeção, devem preparar-se 

adequadamente para o exercício das suas funções, nas diferentes áreas físicas 

onde se encontra instalado o Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e 

Recursos Naturais.  

 

 

As áreas alvo de intervenção dividem-se, no essencial, em 7 pontos de 

atuação principais: 

  1) Limpeza de pavimentos. 

  2) Limpeza de janelas. 

  3) Limpeza de paredes. 

  4) Limpeza de portas 

  5) Limpeza de instalações sanitárias. 

  6) Limpeza de móveis e utensílios em aço e inox 

7) Limpeza de mobiliário (Ex: secretárias, mesas, cadeiras, 

computadores, etc…) 

 

 Para os diferentes pontos de atuação devem ser observadas as seguintes 

boas práticas de limpeza e higiene. 
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6.1 – Limpeza dos pavimentos 

 

✓ Remover a sujidade das superfícies com ajuda de uma vassoura ou 

aspirador; 

✓ Aplicar a solução de limpeza na superfície, passado o tempo de atuação, 

enxaguar; 

✓ Efetuar a lavagem e descontaminação dos utensílios de limpeza, após a 

sua utilização. O balde deve ser guardado e invertido no local destinado 

a esse fim; 

✓ Utilizar sempre um duplo balde, com água limpa e outra parte com 

detergente. 

 

 

6.2 – Limpeza de janelas 

 

✓ Limpar o peitoril da janela, por dentro e por fora com pano húmido; 

✓ Limpar telas, portadas ou acessórios das janelas consoante o caso; 

✓ Limpar a janela por fora com esponja e a solução de limpeza; 

✓ Ao terminar a limpeza externa inicie a limpeza interna; 

✓ Comece a limpeza do alto à esquerda do vidro da janela; 

✓ Utilizar pano macio para secagem; 

✓ Lavar os equipamentos de proteção individual e guardá-los de forma 

adequada. 
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6.3 – Limpeza de paredes 

 

✓ Retirar o pó com rodo envolto com pano húmido de cima para baixo; 

✓ Utilizar escada para limpeza; 

✓ Mergulhar outro pano na solução de limpeza, torcendo para retirar o 

excesso; 

✓ Passar o pano com auxílio de um rodo em linhas paralelas, sempre de 

cima para baixo; 

✓ Caso haja manchas na parede, utilizar escova macia com solução de 

limpeza no local; 

✓ Encher um balde com água limpa para enxaguar, mergulhando o pano 

na água, torcendo-o para retirar o excesso. Enxaguar com pano húmido, 

repetindo a ação; 

✓ Repetir a operação com um pano limpo quase seco com movimentos 

retos de cima para baixo em toda a área, a fim de secá-lo; 

✓ Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar todo material. 

 

6.4 – Limpeza de portas 

 

✓ Iniciar a operação com o material no local; 

✓ Com auxílio de um pano humedecido, remover o pó da porta em 

movimentos paralelos de cima para abaixo; 

✓ Aplicar a solução de limpeza com outro pano; 

✓ Remover o sabão com pano humedecido; 

✓ Inspecionar seu trabalho e guardar o material de trabalho; 

✓ Evitar aplicar produtos em dobradiças e fechaduras; 

✓ Limpar bem as maçanetas com soluções desinfetantes. 
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6.5 – Limpeza de instalações sanitárias 

 

As condições de limpeza e higiene das instalações sanitárias são 

fundamentais para a saúde dos utilizadores, nesse sentido estabelece-se as boas 

práticas a observar: 

 

 

 6.5.1 – Processo de limpeza e desinfeção 

 

✓ Limpar o pó de todas as superfícies, limpar e desinfetar os caixotes do 

lixo; 

✓ Limpar as paredes e as portas, especialmente o puxador; 

✓ Limpar os urinóis, sanitas, lavatórios e espelhos (seguindo sempre esta 

ordem); 

✓ Limpar o pavimento a húmido; 

✓ Lavar e encher os doseadores de sabão (não acrescentar sabão aos 

doseadores); 

✓ Repor toalhas de papel e papel higiénico; 

✓ Utilizar os panos de cores que correspondem às superfícies das 

instalações sanitárias (ex: uma cor de pano para os lavatórios e outra 

cor de pano para as sanitas e urinóis). 

 

 

6.5.2 – Limpeza das sanitas 

 

✓ Antes de se proceder à limpeza, deve descarregar-se o autoclismo; 

✓ Pulverizar a solução de limpeza no interior da sanita. 
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✓ Posteriormente, aplicar um produto ácido para eliminar os resíduos 

depositados. Neste tipo de limpeza é muito importante o tempo de 

atuação do produto químico. Uma vez passado o tempo de atuação do 

mesmo, esfregar com uma escova para remover a sujidade persistente. 

Descarregar o autoclismo; 

✓ As superfícies exteriores deverão ser secas com um pano. 

 

 

6.5.3 – Limpeza dos urinóis 

 

✓ Antes de se proceder à limpeza, deve descarregar-se o autoclismo; 

✓ Posteriormente, aplicar um produto químico sobre toda a superfície. 

Neste tipo de limpeza é muito importante o tempo de atuação do 

produto químico. Uma vez passado o tempo de atuação do mesmo, 

esfregar com uma escova para remover a sujidade persistente. 

Descarregar o autoclismo; 

✓ As superfícies exteriores deverão ser secas com um pano. 
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6.6 – Limpeza de móveis e utensílios em aço e inox 

 

✓ Para as diferentes superfícies dos móveis seguir a técnica básica de 

limpeza geral; 

✓ Utilizar pano macio e solução de água e sabão neutro em balde; 

✓ Utilizar esponjas macias ou escovas de cerdas macias para remoção da 

sujidade aderida; 

✓ Realizar fricção com leve pressão, utilizando sempre sentido único nos 

movimentos; 

✓ Remover com pano macio húmido, trocando a face do pano e trocando 

a água quantas vezes forem necessárias, até que a água esteja limpa; 

✓ Realizar a desinfeção quando for recomendado. 

 

 

6.7 – Limpeza de mobiliário 

 

✓ Aplicar técnica básica de limpeza nas diferentes superfícies dos móveis. 

✓ Utilizar panos macios secos e aderentes; 

✓ Utilizar esponjas macias ou escovas de cerdas macias para remoção da 

sujidade aderida; 

✓ Realizar a desinfeção quando for recomendado. 
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7- Posturas Ergonómicas  

 

7.1- Local de Trabalho 

 

Um local de trabalho consiste no local ocupado por um trabalhador 

quando este desempenha uma tarefa. O local de trabalho pode estar 

permanentemente ocupado, ou pode ser um dos diversos locais de execução de 

uma tarefa. Alguns exemplos de local de trabalho são os stands ou as mesas de 

trabalho para a operação, montagem ou inspeção de uma máquina; uma mesa de 

trabalho onde se utiliza um computador; uma consola de controlo, etc. 

Um local de trabalho bem concebido é imprescindível para prevenir 

doenças relacionadas com deficientes condições de trabalho, bem como para 

garantir a produtividade do trabalho. Cada local de trabalho deve ser concebido 

tendo em consideração o trabalhador e a tarefa a desempenhar, com o objetivo 

do trabalho poder ser executado de forma confortável, natural e eficaz. 

Se o local de trabalho for concebido de forma adequada, deverá ser 

possível ao trabalhador manter uma postura corporal confortável e correta. Este 

fator é importante, pois uma postura de trabalho desconfortável pode provocar 

uma série de problemas, como: 

 lesões nas costas; 

 desenvolvimento ou agravamento de LER (Lesões por Esforço Repetitivo); 

 problemas circulatórios nas pernas. 

As principais causas destes problemas são: 

 assentos mal concebidos; 

 permanência em pé durante longos períodos; 

 movimentos de alongamento forçados; 
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 iluminação inadequada, forçando o trabalhador a aproximar-se 

demasiado do material na execução da tarefa. 

 

7.2 - Levantamento, Transporte e Descarga de Materiais 

 

7.2.1 - Levantamento e Transporte Manual de Pesos 

7.2.1.1 - Cuidados preliminares 

 

Antes de carregar um peso, é importante que proceda, 

com antecedência, à verificação do caminho que será 

utilizado. Assim, o fará de forma confiante e segura. 

 

 Elimine todos os obstáculos do seu caminho. No 

entanto, não se esqueça daqueles, cuja remoção não 

for possível fazer; 

 

 

 

 

 

 

 Habitue-se a, antecipadamente, 

verificar com cuidado o peso e o 

volume que for transportar, para 

se certificar do equilíbrio do 

carregamento. 
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7.2.1.2 - Capacidade individual 

 

É recomendado para as mulheres 50% dos valores máximos de levantamento 

de peso indicados para os homens, porque, geralmente têm: 

 Menor tolerância ao trabalho físico pesado; 

 Menor massa muscular; 

 Menor peso, o que faz com que o peso do corpo sobre o centro de 

gravidade seja menor. 

 

7.2.1.3 - Como elevar peso 

 

Após tomar os cuidados preliminares para elevar um peso: 

 Posicionar-se junto ao objeto, mantendo os pés afastados, com um pé mais 

à frente que o outro, para aumentar sua base de sustentação; 

 Baixar-se, dobrando os joelhos e mantendo a cabeça e as costas em linha 

reta; 

 Segurar firmemente o objeto, usando a palma das mãos e todos os dedos; 

 Levantar-se, usando somente o esforço das pernas e mantendo os braços 

estendidos; 

 Aproximar bem o objeto do corpo; 

 Manter o objeto centralizado em relação às pernas durante o percurso. 

 

Seguindo estas recomendações, ocorrerá uma pressão uniforme no disco 

intervertebral do indivíduo, não causando problemas à coluna. Para se evitar os 

graves danos desencadeados por um levantamento de peso mal executado é 

necessário: 
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 Não dobrar as costas; 

 Não ficar muito longe do objeto a ser carregado; 

 Não virar o corpo com a carga sem manter as pernas fixas ao chão; 

 Não descorar o peso da carga relativamente ao esforço para as pernas e 

para os joelhos; 

 Não levantar objetos pesados acima da cabeça; 

 Prevenir a fadiga ao executar atividades pesadas e por períodos 

prolongados. 

 

7.2.1.4 - Como conduzir e baixar objetos pesados 

 

Ao conduzir um objeto, faça-o com firmeza, mantendo-o o mais próximo 

do seu corpo possível: 

 Mantenha as costas eretas; 

 Contraia o abdómen; 

 Ao baixar-se, dobre apenas os joelhos; 

 Sempre que possível, coloque os volumes mais pesados em um nível mais 

alto que o piso. 
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Deve-se evitar o transporte de cargas com apenas uma das mãos, 

procurando distribuir o peso entre as duas mãos. 

 

 

7.2.1.5 - Procedimentos alternativos 

 

Quando conduzir grandes volumes tenha sempre em mente o seguinte: 

 

                                                                 

 

 

 

Deslocar volumes, fazendo uso de um carrinho, é mais fácil e menos 
danoso às suas costas do que os transportar nos braços. Ao empurrar a carga: 

 Mantenha-se próximo dela; 
 Não se incline sobre ela; 
 Use a força dos dois braços para deslocá-la; 
 Mantenha os músculos do abdómen contraídos. 

 Solicite a ajuda de um 
companheiro com a mesma 
altura para se evitar o 
desnível do objeto; 

 Utilize carrinhos próprios ou 
qualquer outro veículo 
projetado para o transporte 
de materiais. 
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 Se, ao contrário, tiver de puxá-lo: 

 

 

No transporte de objetos, deve-se, sempre, manter a cabeça e as costas em 
linha reta.  

Evite um esforço dos músculos do antebraço, utilizando um sistema de 
puxador, que permita boa firmeza dos cinco dedos e da palma da mão. 

 

7.2.1.6 - Aplicações 

7.2.1.6.1 - Levantamento e transporte de objetos 

 Mantenha-se atrás do carrinho e 
posicione um pé diante do outro, 
pelo menos, 30 cm entre eles; 

 Mantenha as costas eretas; 
 Curve ligeiramente as pernas; 
 Recue com passos uniformes. 

 Não carregue, em nenhuma hipótese, 
peso na cabeça. Esta prática é 
extremamente prejudicial, pois 
pressiona os discos da coluna 
cervical, levando-os à degeneração. 
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 Manter a cabeça e as costas em 
linha reta e segurar firmemente 
a carga, usando a palma das 
mãos; 

 Levantar-se, usando somente o 
esforço das pernas e mantendo os 
braços esticados ao sustentar o peso; 

 

 Colocar o objeto nos ombros; 

 Quando estiver sentado, procure não 
ficar com os ombros caídos para 
frente. 
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7.2.1.6.2 - Girar o corpo 

 

 

 

7.2.1.6.3 - Retirar objetos em lugares altos 

Ao retirar algum objeto do armário, mantenha a coluna reta. 

              

                  Postura correta                                           Postura incorreta 

 Girar o corpo é um considerável 
risco para as costas, 
principalmente, quando está a 
carregar um objeto pesado. Ao 
invés de girar somente o tronco, 
gire com o corpo inteiro, 
movimentando os pés com 
pequenos passos. 
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7.3 - Melhor postura 

 

7.3.1 - Em pé 

7.3.2 - Sentado 

 

 
 Coloque uma pequena almofada ou uma pequena toalha enrolada entre 

as suas costas e o assento, na altura dos rins como apoio; 
 Ajuste a distância do assento, de tal forma que não dificulte o acesso aos 

pedais e instrumentos; 

 Evite curvar as costas, mas 
também não fique ereto de 
maneira forçada; 

 Mantenha o abdómen 
contraído; 

 Mantenha os ombros 
levemente para trás e a cabeça 
erguida; 

 Ao ficar de pé por tempo 
prolongado, procure usar um 
suporte qualquer para alternar 
a posição dos pés sobre ele 
(assim, não concentrará todo o 
peso do seu corpo sobre as 
duas pernas simultaneamente). 

 É possível que force mais a coluna 
quando está sentado do que 
quando está em pé. O uso de um 
apoio, colocado entre o encosto do 
assento e as suas costas, 
proporciona uma posição 
confortável.  

Ao conduzir, adote as seguintes 
medidas: 
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 Sempre que percorrer longas distâncias, faça uma paragem de vez em 
quando, para descansar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando estiver sentado, 
procure não ficar com os 
ombros caídos para 
frente. 

 A cadeira com encosto reto ajuda a manter a 
coluna reta, evitando assim dores nas costas. 

 Nas figuras a e b a posição das pernas 
proporciona uma pressão inadequada na 
região das coxas. 

 

 

 

 

 Caso a cadeira seja alta, use um apoio 
levemente inclinado para os pés (c). 
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7.3.3 - Baixar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao baixar-se para colocar um objeto 
no chão, incline levemente a coluna 
para frente, mantendo a mão, que está 
livre, apoiada no joelho da perna que 
estiver flexionada à frente. 

 Os ombros devem estar 
para trás em relação ao 
joelho que estará dobrado. 

 Nunca coloque qualquer 
objeto no chão, inclinando a 
coluna em um ângulo de 90o, 
sem flexionar os joelhos para 
se baixar. 
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7.3.4 - Agachar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.3.5 - Melhor postura: cuidados gerais 

 Não faça torções excessivas com o tronco; 
 Procure não fazer movimentos repetitivos durante a jornada de trabalho; 
 Não coloque objetos pesados ou documentos em gavetas muito baixas que 

estejam muito próximas ao piso; 

 

 

 

 

 

 Pratique, pelo menos, três vezes por semana alguma atividade física; 

 A postura mostrada na figura leva à 
acentuação da cifose (corcunda), 
provocando uma sobrecarga da 
coluna. 

 A figura mostra o jeito correto 
de se agachar, mantendo as 
costas retas. 

 Prefira sapatos de salto baixo para 
andar e trabalhar; 
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 Faça, sempre que possível, exercícios de aquecimento ou com movimentos 
contrários àqueles que realiza comumente no seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tire alguns minutos 
por dia, durante a 
rotina de trabalho, 
para alongar o seu 
corpo. 
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8 – Perigo e Risco  

 

Perigo – fonte ou situação com um potencial para o dano em termos de lesões 
ou ferimentos para o corpo humano ou de danos para a saúde, danos para o 
património, danos para o ambiente do local de trabalho ou a combinação 
destes. 

Risco – combinação da probabilidade e das consequências da ocorrência de 
um determinado acontecimento perigoso. 

 

8.1 – Obrigações do Empregador 

 

 Identificar os riscos previsíveis aquando da conceção das instalações, 
dos locais e processos de trabalho, combatendo-os na origem, 
anulando-os ou eliminando os seus efeitos; 

 Integrar a avaliação de riscos no conjunto das atividades e adotar 
medidas de prevenção; 

 Dar instruções adequadas aos trabalhadores; 
 Dar formação adequada e suficiente consoante as funções e o posto de 

trabalho. 
 

8.2 – Obrigações dos trabalhadores 

 

 Cumprir com as indicações da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho e 
as instruções do empregador sobre esta matéria; 

 Zelar pela sua segurança e saúde, bem como das outras pessoas que 
possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões no trabalho; 

 Utilizar corretamente e segundo as instruções recebidas: 
 Máquinas; 
 Aparelhos; 
 Instrumentos; 
 Substâncias perigosas; 
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 Equipamentos de proteção individual e coletivo; 
 Comunicar imediatamente avarias e deficiências detetadas que se 

afiguram suscetíveis de originarem perigo grave e iminente; 
 Em caso de perigo grave e iminente adotar as medidas e instruções 

estabelecidas para tal situação; 
 
 

8.3 – Riscos associados a agentes químicos 

 

Contaminantes químicos – são todos os agentes químicos presentes no local de 
trabalho, suscetíveis de provocar efeitos adversos nos trabalhadores expostos. 

 

8.3.1 – Símbolos 

As seguintes tabelas fazem a distinção entre os símbolos antigos e os 
novos, alertam para os riscos, abordam as medidas preventivas para cada um dos 
exemplos, assim como alguns exemplos de produtos onde estes mesmos 
símbolos são encontrados.  
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Perigos Físicos  

 

Perigos para a Saúde 
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Perigos para o Meio Ambiente 

 

8.3.2 – Rótulos 

 Informam o tipo de produto que se encontra na embalagem; 
 Permitem evitar confusões e erros de manipulação; 
 Ajudam a organizar a prevenção; 
 Auxiliam no armazenamento de produtos; 
 São fundamentais em caso de acidente; 
 Alertam para a gestão de resíduos e a proteção do ambiente. 
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8.3.2.1 – Como interpretar um rótulo (exemplo) 
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CONCLUSÃO 
 

 

 O manual constitui um suporte de estudo para a prova de conhecimentos 

a realizar para o recrutamento de um assistente técnico para o desempenho de 

funções no Gabinete da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, na 

área da limpeza. 

 Mais que um manual procurou-se dotar o presente documento de algumas 

dicas e orientações para que os profissionais no desempenho das suas funções, 

possam minimizar o impacto do esforço assim como regular toda a sua ação de 

forma cómoda e orientada para os resultados esperados. 
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