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Enquadramento

Diretiva Máquinas
1.1.2 — Princípios de integração da segurança
a) As máquinas devem ser concebidas e construídas por forma a cumprirem a função a que se destinam e a poderem
ser postas em funcionamento, reguladas e objeto de manutenção sem expor as pessoas a riscos quando tais
operações sejam efetuadas nas condições previstas, mas tendo também em conta a sua má utilização razoavelmente
previsível.
1.6 — Manutenção
1.6.1 Manutenção da máquina
1.6.2 Acesso aos postos de trabalho e aos pontos de intervenção
1.6.3 Isolamento das fontes de energia
….
1.7.4.2 - Conteúdo do manual de instruções
…
r) Descrição das operações de regulação e de manutenção que devem ser efetuadas pelo utilizador, bem como das
medidas de manutenção preventiva que devam ser respeitadas;
s) Instruções que permitam que a regulação e a manutenção sejam efetuadas com segurança, incluindo medidas de
proteção que devam ser tomadas durante essas operações;
…

Diretiva Equipamentos de Trabalho
Artigo 3º - Obrigações gerais do empregador
….
Assegurar a manutenção adequada dos equipamentos de trabalho durante o seu período de utilização, de modo
que os mesmos respeitem os requisitos mínimos de segurança …. e não provoquem riscos para a segurança ou a
saúde dos trabalhadores.
Artigo 19º - Manutenção do equipamento
1—As operações de manutenção devem poder efetuar-se com o equipamento de trabalho parado ou, não sendo
possível, devem poder ser tomadas medidas de proteção adequadas à execução dessas operações ou estas
devem poder ser efetuadas fora das áreas perigosas.
2—Se o equipamento de trabalho dispuser de livrete de manutenção, este deve estar atualizado.
3—Para efetuar as operações de produção, regulação e manutenção dos equipamentos de trabalho, os
trabalhadores devem ter acesso a todos os locais necessários e permanecer neles em segurança.
Artigo 21º - Fontes de energia
Os equipamentos de trabalho devem dispor de dispositivos claramente identificáveis, que permitam isolá- los de
cada uma das suas fontes externas de energia e, em caso de reconexão, esta deve ser feita sem risco para os
trabalhadores.
Artigo 6º - Verificação dos equipamentos de trabalho

Manutenção é uma atividade de alto risco
 Nas operações de manutenção por vezes existe a necessidade de contacto
entre o trabalhador e os elementos perigosos
 A manutenção de envolve frequentemente trabalhos pouco habituais,
tarefas não rotineiras e é frequentemente executada em condições
excecionais.
 Nas operações de manutenção “é normal” trabalhar com pressão de
tempo

Cinco requisitos básicos para uma manutenção
em segurança
1. Planeamento
2. Tornar a zona de trabalho segura
3. Utilizar o equipamento adequado
4. Trabalhar conforme planeado
5. Verificação final

Procedimento “lock-out/tag-out”
1. Preparar para desligar
2. Desligar o equipamento
3. Isolar o equipamento
4. Aplicar os dispositivos Lockout/Tagout
5. Dissipar a energia armazenada
6. Verificar o equipamento isolado

Fatores de êxito na diminuição dos riscos
durante as operações de manutenção
• Empenhamento da gestão e cultura da segurança na
organização
• Envolvimento e participação dos trabalhadores
• Uma apreciação de riscos bem conduzida
• Comunicação eficaz e continua
• Formação

Alguns Factos e Números
• A manutenção, as reparações e afinações estão em quarto lugar na lista dos 10
principais processos responsáveis pelo maior número de acidentes mortais entre 20032005 (EUROSTAT-EEAT).
• Os acidentes acontecem cada vez mais não durante o funcionamento normal, mas sim
durante a reparação, manutenção, limpeza, afinação, etc.
• Em França, 2002, manutenção era a segunda causa mais frequente de acidentes
relacionados com a subcontratação
• Em Espanha, 2007, maior exposição dos trabalhadores da manutenção ao ruído e a
lesões nas mãos e a vibrações corporais totais, em comparação com os restantes
trabalhadores. Também estão mais expostos a substâncias perigosas, a vapores e
gases.
• Cerca de 25% de todos os acidentes que provocam lesões devido à eletricidade são
provocados por equipamentos elétricos portáteis. Avarias em equipamentos elétrico
provocam cerca de 2000 incêndios por ano. Uma das principais causas desses
acidentes e incêndios é a não realização de inspeções e manutenção.

Alguns Factos e Números

Os trabalhos de reparação e manutenção podem pôr alguns trabalhadores
em risco, mas a falta de reparação e manutenção pode pôr em perigo muitos
mais.
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