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PROTECÇÃO DE PESSOAS E BENS

 

PROTEJA A SUA VIDA, A DOS SEUS FAMILIARES E A DOS 

BOMBEIROS 

 

O Decreto- Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro torna 

obrigatório: 

 

O resguardo ou a cobertura eficaz de poços, fendas e outras 

irregularidades, existentes em quaisquer

originar quedas desastrosas a pessoas e animais, mesmo durante a 

realização de obras e reparações;

 

O resguardo eficaz dos maquinismos e engrenagens quando 

colocados à borda de poços, fossas, fendas e outras irregularidades 

no solo ou de fácil acesso.

 

O que é uma cobertura ou resguardo eficaz?

Qualquer placa que, obstruindo completamente a escavação, 

ofereça resistência a uma sobrecarga de 100 kg/m2;
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Serviço Municipal de Protecção Civil de Pombal 

PROTECÇÃO DE PESSOAS E BENS  

PROTEJA A SUA VIDA, A DOS SEUS FAMILIARES E A DOS 

Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro torna 

O resguardo ou a cobertura eficaz de poços, fendas e outras 

existentes em quaisquer terrenos e susceptíveis 

quedas desastrosas a pessoas e animais, mesmo durante a 

e reparações; 

O resguardo eficaz dos maquinismos e engrenagens quando 

borda de poços, fossas, fendas e outras irregularidades 

acesso. 

O que é uma cobertura ou resguardo eficaz?  

Qualquer placa que, obstruindo completamente a escavação, 

ofereça resistência a uma sobrecarga de 100 kg/m2; 
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O resguardo deve ser construído pelo 

poço ou cavidade até à altura mínima de 80 cm de superfície do 

solo ou por outra construção que, circundando a escavação, 

obedeça àquele requisito, contando que, em qualquer caso, suporte 

uma força de 100 kg;

 

Se o sistema de escavação exigir na cobertura ou resguardo 

qualquer abertura, esta será tapada com tampa ou cancela que dê 

a devida protecção e só

estritamente indispensável.

 

 

Paços do Município de Pombal, 30 de Outubro de 2009 .

_____________________________________

O Comandante Operacional Municipal

“Vamos guardar este conc(s)elho”
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O resguardo deve ser construído pelo levantamento das paredes do 

ade até à altura mínima de 80 cm de superfície do 

solo ou por outra construção que, circundando a escavação, 

obedeça àquele requisito, contando que, em qualquer caso, suporte 

uma força de 100 kg; 

Se o sistema de escavação exigir na cobertura ou resguardo 

abertura, esta será tapada com tampa ou cancela que dê 

a devida protecção e só permanecerá aberta pelo tempo 

estritamente indispensável. 

Paços do Município de Pombal, 30 de Outubro de 2009 .

 

Nuno Luis Osório 

_____________________________________________________

Comandante Operacional Municipal  
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levantamento das paredes do 

ade até à altura mínima de 80 cm de superfície do 

solo ou por outra construção que, circundando a escavação, 

obedeça àquele requisito, contando que, em qualquer caso, suporte 

Se o sistema de escavação exigir na cobertura ou resguardo 

abertura, esta será tapada com tampa ou cancela que dê 

permanecerá aberta pelo tempo 

Paços do Município de Pombal, 30 de Outubro de 2009 . 
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