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1. ÁREAS DE INTERESSE 

Sinopse: 
‘F10’ é o próximo investimento da bem-conhecida 
saga de acção da Universal Studios. As cenas que 
pretendemos filmar no Cais do Ginjal são: uma 
sequência de diálogo entre as personagens, uma cena 
em que as viaturas entram na ‘vila’, e, finalmente, uma 
cena em que as personagens desembarcam de 
barcos semi-rígidos na praia. 

Números de Pessoal: 

Preparação:     40 Equipa 

Rodagem:      200 Equipa 

Desmontagem:   40 Equipa 

2. DATAS & TIMINGS:  

Preparação: 1 a 28 de Junho 2022 (07:00hrs - 19:00hrs)  

Shoot:   29 e 30 de Julho 2022 (06:00hrs - 21:00hrs) 

Remoção e reposição de decoração e adereços:    
1 de Agosto - 14 de Augusto 2022 (07:00hrs -19:00hrs) 
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3. ÁREA DE INTERESSE 
Medidas de Controle:  
- Presença de Segurança 

Certificada 24h. 
- Vedação de Segurança do 

perímetro para criar uma 
barreira física. 

-  Exclusão do público em 
geral da zona para 
segurança. 
ÁREAS DE FILMAGEM
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4. ÁREAS DE INTERESSE 
Entrada para a vila. Sequencia de diálogo, elenco a jogar futebol, viaturas descem em 
direcção à vila.  
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4. ÁREAS DE INTERESSE 
As personagens ‘heróis’ chegam de barco semi-rígido à praia. 
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4. ÁREAS DE INTERESSE 
As personagens entram no armazém. 
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4. ÁREAS DE INTERESSE 
As viaturas entram no armazém pelo portão.  
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4. ÁREAS DE INTERESSE 
As viaturas chegam ao armazém. 
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HIGIENE & SEGURANÇA, CONTROLE DE ACESSO E ZONA DE EXCLUSÃO. 
A Produção compromete-se a manter as boas práticas de Higiene & Segurança em todas as áreas de trabalho.  
A Produção promove e providencia Avaliação e Controle de Riscos para todas as tarefas que sua desempenhadas no 
local. 
Para todo o período de trabalho da Produção no Ginjal, desde a Preparação, à Desmontagem, passando pela Rodagem, 
todos os procedimentos de trabalho envolverão extensivas medidas de segurança. 
• Através da concertação com todos as entidades relevantes na área, será criada uma área de trabalho segura, 

controlada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com Seguranças Certificados em todas as entradas e saídas. 
• A área de trabalho junto à praia terá sinalização de perigo extensiva. 
• O perímetro será reforçado com uma vedação de segurança para assegurar que pessoal não autorizado possa aceder à 

área de trabalho, desde o dia em que a equipa chega ao local, até ao dia em que sai. Esta área estende-se desde a 
estrada privada que desce do Cristo Rei em direcção à Quinta da Arealva, até à Rua Olho de Boi e Rua do Ginjal, depois 
do Museu Naval. 

• O Acesso será sempre facilitado durante os períodos de preparação e desmontagem às autoridades relevantes, por 
forma a que possam realizar as inspeções necessárias. 

SEQUÊNCIAS DE CONDUÇÃO COM ‘STUNTS' 
Todos os veículos conduzidos em cena serão conduzidos por profissionais de condução (’Stunts’), devidamente certificados, 
num trajecto previamente identificado e numa acção devidamente ensaiada. 

AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCO & MANUAIS DE AÇÃO 
Cada departamento entregará o seu dossier relativamente a esta temática à medida que a data de início de preparação 
se aproxima - incluíndo departamentos de arte e decoração, de electricidade, departamento  de produção marítimo e  
stunts. 
A Produção tem um departamento interno de Higiene & Segurança em todos os locais, e o relatório está anexado abaixo. 
A Avaliação e controle de Riscos é também efectuada pela equipa de Location. 
Os manuais de ação para actividades específicas serão providenciados antecipadamente no local pelos departamentos  
se necessário. 
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SEGURO DE PRODUÇÃO 
A Produção é detentora de um Seguro de Responsabilidade Civil que cobre quaisquer eventuais danos à via pública, bem 
como a terceiros  afectados pela nossa actividade, incluindo propriedade pública e privada. 
A apólice de seguro cobre até dez milhões de euros ($10000000) (ver certificado em anexo). 
Esta cobertura permite-nos trabalhar em áreas consideradas perigosas. Temos uma extensa experiência na gestão de 
rodagens desta escala em locais de actividade militar, pedreiras, fábricas de químicos, plataformas de petróleo 
desactivadas, escarpas e penhascos, junto a vias rápidas com circulação activa, etc. Em todos estes ambientes estamos 
determinados e para trabalhar de uma forma segura, mantendo as melhores práticas. 
Temos também um seguro de responsabilidade civil para empregadores, para todas as viaturas, para embarcações, um 
conjunto que compreende todo o equipamento e propriedade relativa à nossa produção. 

CERTIFICAÇÃO 
Toda a maquinaria sera verificada e certificada e os seus operadores terão uma licença válida para realizar as suas tarefas; 
tudo sob cobertura do seguro também. 

COVID 
Todos os membros da equipa seguem os procedimentos estabelecidos no Protocolo COVID-19, e as respectivas directrizes 
para a manutenção de um ambiente de  trabalho seguro. Pedimos que a vossa equipa, que se venha a juntar nós na 
rodagem, seja integrada como elemento da produção nos procedimentos de testagem. 

5. RESIDENTES E COMÉRCIO 

Numa área em que o nosso trabalho impacta a comunidade local, é um procedimento standard que a consultemos - um 
trabalho levado a cabo pela equipa de Locations, no âmbito da preparação. Entramos em contacto com residentes, 
proprietários e comerciantes, por forma a assegurar que todos os intervenientes têm uma palavra a dizer e que estas são 
consideradas, antes de efectivamente começarmos os trabalhos no local. 



 

Relatório de Visita Técnica a Local de Filmagens / Risk Assessment 
Rua do Ginjal – Almada  

Data: 16/05/2022 Hora: 11:00h – 13:00h 

 

Empresa / Local: Rua do Ginjal - Almada 

Atividade (no local visitado) Sem atividade no momento da visita 
Nº de Pessoas (no local visitado)  Sem ocupação no momento da visita 

 

Local de Trabalho (descrição/designação da área) 
O local avaliado não tinha ocupação ou materiais armazenados no momento da visita. 
O espaço será utilizado posteriormente como local de filmagens e apoio ás atividades de filmagens. 

 

Identificação das Situações de Risco 
1 - Meios de intervenção em caso de incêndio; 
2 - Sistema de iluminação de emergência, deteção / alarme / alerta de incêndio: 
3 - Utilização de eletricidade ou Instalação elétrica; 
4 - Utilização de produtos químicos; 
5 - Risco de queda a diferente nível; 
6 - Risco de queda ao mesmo nível; 
7 - Risco de colapso de estruturas; 
8 - Condições gerais de evacuação; 
9 - Local de evacuação em caso de emergência; 
10 - Outros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendações e Propostas de melhoria / Medidas compensatórias 
 

Evidência 

1 - Meios de intervenção em caso de incêndio: 
•Os extintores devem ser convenientemente distribuídos e instalados em locais 
desimpedidos e de fácil acesso, em suporte apropriado, de modo que o seu manípulo fique 
a uma altura não superior a 1,20 m do pavimento; 
•Os extintores portáteis deverão ser colocados junto dos locais de maior risco 
(equipamentos elétricos, produtos químicos ou pirotécnicos), e distribuídos no set e no 
armazém em local a definir posteriormente de acordo com o posicionamento dos 
equipamentos a utilizar. O agente extintor será o pó químico (extintores de 6kg) e CO2 
(extintores de 5 kg).  
• Recomenda-se a disponibilização de pelo menos um extintor de 50 kg sobre rodas (pó 
químico); 
• No armazém, os extintores devem estar sinalizados com sinalética fotoluminescente, de 
dimensões adequadas de modo a permitir a sua visibilidade sem ambiguidade. 
 

 
 
 
 
 
 

X 

2 - Sistema de iluminação de emergência, deteção / alarme / alerta de incêndio: 
•Testar os sistemas de iluminação de emergência, deteção e alarme de incêndio, caso 
existam; 
•Os testes efetuados aos sistemas, devem ser registados com a indicação de eventuais 
anomalias ou confirmação de conformidade.  

 

 
 
 

X 

3 - Utilização de eletricidade / Instalação elétrica: 
•O grupo gerador a disponibilizar deverá ser colocado em local protegido de intempéries. 
•Verificar a necessidade de alteração da potência elétrica contratada, de modo a garantir 
a utilização em segurança da instalação/equipamentos elétricos, de acordo com as 
necessidades previstas. 
•Os quadros elétricos gerais ou parciais, devem estar sinalizados com sinalética 
fotoluminescente.  
 

 
 

X 

4 - Utilização de produtos químicos: 
•Os produtos químicos perigosos devem ser armazenados em local devidamente 
ventilado;  
•Os produtos químicos em utilização devem ser colocados sobre bacias de retenção; 
•No local definido para a colocação dos produtos químicos, deve existir informação sobre 
os riscos associados ao seu manuseamento (produto tóxico, corrosivo, inflamável ou outra 
informação, de acordo com a ficha de dados de segurança); 
•Os produtos químicos devem ser manuseados com os equipamentos de proteção 
individual definidos nas fichas de dados de segurança (luvas, vestuário, máscara, óculos, 
calçado); 
•Os produtos químicos utilizados, devem estar permanentemente identificados / 
rotulados. 
•Devem existir meios de primeira intervenção na proximidade do local de 
armazenamento. 

 
 
 
 
 
 
 

X 

5 - Risco de queda a diferente nível: 
•Manter o cais inacessível a elementos externos á equipa de produção (delimitar o acesso 
e sinalizar risco de queda); 
•Delimitar o rebordo do Cais (baias, rails) e sinalizar para o perigo de queda; 
• Eliminar os fossos / depressões existentes no cenário. 
 
 
 
 
 
 

 



6 – Risco de queda ao mesmo nível: 
•Nivelar os pavimentos que se encontrem deteriorados (reparar zonas danificadas) e 
sinalizar os locais que possam constituir risco de queda; 
•Manter os pavimentos permanentemente livre de obstáculos/materiais que possam 
provocar a queda de pessoas (cabos elétricos, lanços de mangueira). 
 

 
 

X 

7 - Risco de colapso de estruturas: 
• Impedir (delimitar e sinalizar) o acesso de veículos ou a instalação de equipamentos 
pesados, na zona do Cais. 
 

 
8 - Condições gerais de evacuação: 
•Manter permanentemente desimpedidas e livres de obstáculos, as vias terrestres de 
acesso ao local de modo a permitir a evacuação de veículos de emergência. 
 
 
 

 
 

X 

9 - Local de evacuação em caso de emergência: 
•Recomenda-se a definição de pelo menos um ponto de encontro, devidamente 
sinalizado, para reunião do efetivo em caso de emergência. Informar os utilizadores do 
espaço sobre os procedimentos em caso de emergência. 
 

 
 

X 

10 - Outros: 
•Garantir a existência de balneários e instalações sanitárias em número suficiente ao 
efetivo existente; 
•Definir locais específicos para fumadores, devidamente sinalizados. Sinalizar nos 
restantes locais a proibição de fumar e foguear; 
•Manter no local (durante o tempo de trabalho), equipas de bombeiros e de primeiros 
socorros; 
•Manter permanentemente no local equipas de segurança/vigilância; 
•Eliminar a vegetação (selvagem) na zona de filmagens. 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 

Nota: 
O presente documento deverá ser atualizado nos momentos em que forem definidos o tipo e o posicionamento 
dos equipamentos a utilizar, ou quando forem detetadas outras situações de risco por alteração aos locais definidos 
ou atividades. 
 

 

Técnico de Segurança  António Bento 
Título Profissional nº 03931504ET6 

Assinatura:  
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NOTA TECNICA 

Avaliação da Estabilidade da Rua do Ginjal  
Caracterização e Avaliação Estrutural do Cais do Ginjal 

Almada 

Lisboa, Junho de 2022 
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I NOTA TECNICA 
 

O presente documento vem seguimento do esclarecimento solicitado do relatório técnico de Avaliação da Estabilidade 

da Rua do Ginjal para a realização de filmagens, acontecimento previsto para os dias 29 e 30 de Julho.  

As zonas em questão apresentam de carências estruturais e geotécnicas, tendo este nota técnica clarificar a 

metodologia proposta.  

A figura seguinte evidencia as zonas onde se pretende realizar as filmagens.  

   

Figura 1 – Zona em Avaliação – Perspectiva Global, Google Earth. 

 

Conceptualmente, função das limitações temporais impostas pela produtora para o término da intervenção, 22 de 

Julho, tem relevância a definição dos objectivos / abrangência da intervenção. Neste sentido com os trabalhos a 

promover pretende-se garantir um melhoramento das condições existentes, permitindo, em segurança, salvaguardar 

a realização das filmagens nas condições enunciadas pela produtora para os dias definidos.  

É inequívoco que os trabalhos que venham a ser implementados, na zona em estudo, para a desejada circulação 

automóvel na Rua do Ginjal, permitiram reabilitar a rua por um período de tempo superior ao da realização das 

filmagens.  

Contudo, uma vez que com o tempo disponível para a intervenção não ser possível debelar a fundo as origens dos 

problemas, importa evidenciar que o termo de responsabilidade que suporta esta intervenção está vinculado à 

realização das filmagens.  

A premissa acima exposta salvaguarda, no entanto, que as condições da zona intervencionada, após as filmagens 

garantidamente estarão melhores do que as que se verificam à data, sendo certo que até à Rua do Ginjal voltar ao 

estado que se encontra atualmente, uma janela de tempo superior decorrerá, não sendo, no entanto, possível aferir 

devido às condições existente no local. 
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Importa referir que durante o decorrer da obra, serão aferidas as condições reais existentes e caso se verifique que 

no tempo existente, não é possível a reabilitação para possibilitar a realização da circulação automóvel e na 

concordância dos responsáveis do IHRU e da Produtora, os trabalhos cessam, sendo repostas as condições atuais. 

 

Lisboa, Junho de 2022 

 

A Equipa Técnica, 

EQUIPA TÉCNICA  

Luis Fernando da Silva  

Nuno Martins Vieira  

Andreia Borges  

 



Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.     

Rua Andrade Corvo, 32 Telefone: +351 213 165 300 Capital Social: € 39.545.400 
1069 – 014 Lisboa Telefax: +351 213 165 570 C.R.C. Lisboa 2 977 
Internet: www.allianz.pt e-mail: info@allianz.pt Pessoa Coletiva: 500 069 514 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para os devidos efeitos se declara que o Tomador do Seguro FIREBALL PORTUGAL, 
LDA (NIF.: 516778420), efetuou na Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A., 
com sede na Rua Andrade Corvo nº 32, em Lisboa, um seguro de Responsabilidade 
Civil Exploração, devidamente regulado pelas Condições Particulares, Especiais e 
Gerais cuja Apólice tem o nº 206537000.  
 
Atividade segura: _Produção cinematográfica. 
  
Limite de Responsabilidade por sinistro e anuidade ou período seguro (nos casos 
de contratos temporários): 10.000.000,00 € 
  
Âmbito Territorial ou Local de risco: _PORTUGAL_  
 
Período do seguro:  

- de 09/05/2022 a 15/08/2022 
  

Âmbito de Coberturas e Exclusões: Conforme Condições Gerais de 
Responsabilidade Civil Exploração e respetivas Condições Particulares. 
 
Responsabilidade Civil Exploração: 
  - Responsabilidade Civil Proprietário de Imóvel; 
  - Responsabilidade Civil Patronal, 300.000,00 € (por vitima) / 10.000.000,00 (agregado anual).   
 
Franquia aplicável por sinistro: 1.500,00 € 
  
Aviso: “A cobertura dos riscos depende do prévio pagamento do prémio, nos termos do 
Decreto-Lei 72/2008 de 16 de Abril de 2008”, pelo que este certificado tem, unicamente, 
carácter informativo.  
 
 
Lisboa, 31 de Maio de 2022  
 
Companhia de Seguros  
ALLIANZ PORTUGAL, S.A.  

 

 

Allianz Portugal 
 

Allianz Responsabilidade Civil 
 

Declaração de Seguro 


