
 
A APEB preparou este documento para contribuir para a proteção dos trabalhadores da indústria do betão face à pandemia COVID-19, com base nas 
recomendações das autoridades de saúde. Contudo, sendo um documento de orientação, a APEB não assume qualquer responsabilidade pelos seus efeitos. 

 

 
1. Siga as recomendações das autoridades 

de saúde e mantenha o pessoal 
informado. 
 
 

2. Identifique os trabalhadores de maior 
risco (mais de 60 anos, com diabetes ou 
doenças respiratórias) e implemente 
ações para minimizar ou eliminar a sua 
exposição. Defina equipas para 
desinfeção dos veículos de transporte e 
outros utensílios, especialmente em caso 
de turnos. 
 

3. Implemente práticas de entrega das guias 
de remessa minimizar a interação entre o 
motorista e o cliente (p.e.: suspender a 
assinatura da guia de remessa pelo 
cliente e registo das informações do 
recetor do betão pelo motorista). 
Fornecer um kit de higiene (sabão líquido, 
máscara e álcool) a cada trabalhador. 
 

4. Implemente práticas na central que 
minimizem o contacto do pessoal com 
maçanetas e/ou corrimãos. Implemente 
sistemas para recordar o pessoal para 
lavar as mãos (p.e.: alarme sonoro a cada 
2 horas). 
 

5. Organizar os locais onde se juntem mais 
de duas pessoas para permitir uma maior 
circulação de ar e garantir a distância de 
segurança (p.e.: tenda aberta para a 
entrega da guia de remessa). 
 

 

6. Reduza o acesso do pessoal a locais que 
não sejam estritamente necessários para 
executarem as suas funções e, quando 
possível, separe os postos de trabalho. 

 
 

7. Sempre que possível, implemente turnos 
para minimizar a concentração do 
pessoal e promova o trabalho a partir de 
casa. 

 

8. Publique folhetos de aviso ilustrativos e 
desenvolva ações de formação sobre a 
COVID-19 para dar informações corretas 
aos sues colaboradores. 

 

9. Disponibilize termómetros sem contacto 
para monitorização da temperatura dos 
trabalhadores à entrada e à saída da 
central. 

 
10. Estabeleça protocolos de isolamento na 

central e procedimentos para transferir o 
pessoal com sintomas de COVID-19 para 
casa ou para o hospital. 

 

11. Limite a entrada de outras pessoas nos 
locais de trabalho, exceto quando 
absolutamente necessário. 

 
12. Para se manter atualizado utilize sites 

fidedignos onde exista informação e 
vídeos de confiança (p.e.: covid19.min-
saude.pt ou sns24.gov.pt/tema/doencas-
infecciosas/covid-19). 

 
 
 
 
É importante que as empresas de betão pronto ajustem estas recomendações às suas práticas 
e informem os seus clientes sobre a situação, tanto para a sua própria proteção como para a 
proteção dos nossos colaboradores. 
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