
 

 

Regras de Ambiente e Segurança 

  

O  Ambiente, a Segurança de Pessoas e Bens e a Prevenção de Acidentes são um factor              
fundamental para a nossa organização. 

Na visita que vai fazer às instalações da Resiquímica, irá passar por locais onde estão armazenados e são processados produtos 
químicos. Lembre-se que na Instalação Fabril existem perigos e riscos que não pode ignorar: produtos químicos inflamáveis e 
nocivos para as pessoas e ambiente, equipamentos e produtos com elevada temperatura, pisos escorregadios e desníveis, equipa-
mentos sob pressão, circulação de viaturas ligeiras, de carga e empilhadores. 
 

Lembre-se que: 
 “Para a segurança de todos devemos cumprir sempre as instruções e adoptar um comportamento seguro” 

 

 

 
 

 Devo usar calças. Não é permitido o uso de calções e o uso de saias pode limitar o acesso às áreas fabris. 

   Escolher de preferência roupa de algodão. A roupa sintética representa um perigo adicional por ser facilmente inflamável e pode 

formar electricidade estática. 

  Usar sapatos fechados com salto raso, não é permitido o uso de sapatos abertos e chinelos. Na instalação fabril não é permitido 

andar de saltos altos e base estreita. 

 
 

 Não sair do meu grupo. Na Zona Fabril só posso circular acompanhado por um colaborador da Resiquimica. Se necessitar de sair 

devo pedir ao guia ou à pessoa da Resiquimica que acompanha o grupo. 

 Respeitar e ter a maior atenção às explicações, informações ou esclarecimentos dados pelo guia da visita. Não perturbar a acção 

do guia falando alto ou emitindo ruídos que perturbem a sua acção ou desviem a atenção das restantes visitas. 

 Não fumar ou foguear. 

 Não utilizar o TELEMÓVEL, rádios, máquinas fotográficas ou outro aparelho eléctrico. Desligar os aparelhos e guardá-los no bolso 

ou outra zona fechada de forma a não cair. Os telemóveis só podem ser utilizados em áreas administrativas, fora da zona fabril. 

 Usar obrigatoriamente capacete na zona fabril. Pode ser necessário utilizar outro equipamento de protecção individual, dependendo 

da operação a observar e das indicações do guia. 

 Separar e colocar os resíduos nos contentores apropriados. 

 Não deitar quaisquer líquidos em caleiras ou esgotos sem autorização prévia 

 Respeitar todas as indicações e sinalética existente. 
  

Nota: Sinalética Ex: identifica um local com elevado risco onde existem produtos inflamáveis podendo-se formar Atmosferas Explosi-
vas (ATEX). Estas áreas estão identificadas com o sinal  
 

 
 

 

 Manter a calma e ficar junto da pessoa que acompanha o grupo. Seguir as suas indicações ou as de outro colaborador da Resiqui-

mica, por exemplo colaborador dos Serviços de Segurança. 

 COMUNIQUE-O à pessoa que o acompanha, ligue a ext. 777 (nº emergência) ou carregue na botoneira de alarme mais próxima. 

Se contactado/a, dê a indicação mais exacta possível sobre o local e situação verificada; 

  Se por algum motivo estiver sozinho/a, abandone o local sem correr, siga as indicações da sinalização de segurança e dirija-se a 

um colaborador da Resiquimica ou para um dos PONTOS DE ENCONTRO assinalados no mapa; 

  Se houver fumo, PROTEJA a boca e o nariz com um pano húmido e DESLOQUE-SE AGACHADO/A junto ao solo; 

  Se o fumo ou fogo impedir a sua fuga, ANUNCIE a sua presença e aguarde socorro. 

 

Durante a visita, que roupa e calçado posso usar? 

Qual deve ser a minha atitude, que instruções tenho de cumprir? 

Se ouvir o Alarme de Emergência (toques intermitentes da sirene) deve:  

Se detectar alguma anomalia, por exemplo um princípio de incêndio, fumo ou derrame: 
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