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PREPARAÇÃO INICIAL1

Limpe os degraus de qualquer gordura 
ou outra substância.

Use sempre calçado antiderrapante.

ESCOLHA A ESCADA CERTA2

As escadas de metal não devem ser 
usadas perto de equipamentos 
elétricos ou fios.

As escadas devem ser sempre 
posicionadas com inclinação.

FORMAS DE AUMENTAR A

SEGURANÇA DA ESCADA

Certifique-se da resistência 
da escada quando a monta: 

analise se não há degraus
ou outros materiais 

danificados.

INSPECIONE A SUA ESCADA3

Considere um colega a segurar a 
escada.

POSICIONE-SE4
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Coloque a escada numa base firme. 
Não a coloque em caixas ou outros 

apoios.

Amarre a sua escada na parte superior 
e inferior (sempre que possível e/ou 

obrigatório).
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SEM ALCANCE7

À medida que o 
trabalho que está a 
fazer fica mais 
distante de si, 
desloque a escada. 
Não tente alcançar 
a distância extra.

Segure-se com as duas mãos enquanto 
sobe.

Apenas uma pessoa pode estar na escada.

SUBA COM SEGURANÇA6

Evite entradas/portas por 
onde alguém possa entrar e 

acidentalmente chocar com a 
sua escada. Se necessário, 

bloqueie a porta enquanto 
estiver a trabalhar.

DÊ ESPAÇO A SI MESMO8
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