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ÂMBI TO  

As Fichas de Procedimentos de Segurança têm por objetivo prevenir os riscos laborais das atividades 

desenvolvidas no estaleiro. Estas fichas foram introduzidas no quadro legal pelo Decreto-Lei nº. 273/2003, de 29 

de outubro e, substituem o Plano de Segurança e Saúde nas obras em que este não é obrigatório. O artigo 14º 

estipula o conteúdo mínimo das referidas fichas, devendo estas estar acessíveis, no estaleiro, a todos os 

subempreiteiros e trabalhadores independentes, bem como aos representantes dos trabalhadores para a 

Segurança Higiene e Saúde que nele trabalhem. Relembramos o facto de as fichas terem de ser alteradas, 

adaptadas, especificadas e desenvolvidas para a realidade do Estaleiro / Atividade / Processo Construtivo. 

INTRODUÇÃO 

A atividade de construção civil é efetuada com grande recurso a maquinaria, e ferramentas que geram níveis 
de ruído muito superiores aos máximos legalmente permitidos de 85dB(A).  
O ruído excessivo por longos períodos e repetido diariamente causa danos irreversíveis no sistema auditivo. 
Os protetores auriculares destinam-se a proteger o aparelho auditivo de ruídos, atenuando-os em determinadas 
frequências e intensidades. 
Para selecionar devidamente o equipamento de proteção a usar, deverão ser conhecidas as características dos níveis 
de ruído, tanto na sua intensidade como nas suas frequências mais repetidas. 
Existem dois tipos de protetores: 

• Abafadores (auscultadores); 
• Protetores auriculares de inserção (tampões auditivos). 

NORMAS APLICÁVEIS 

• NP EN 458 – Protetores auditivos. Recomendações relativas à seleção, à utilização, aos cuidados na 
utilização e à manutenção Documento guia. 

• EN 352-1 – Abafadores. 
• EN 352-2 – Protectores auriculares de inserção. 
• EN 352-3 – Abafadores em conjunto com capacete. 
• EN 352-5 – Redução de ruído em abafadores.  
• EN 352-6 – Abafadores com aparelhos elétricos para gerar sons. 
• EN 352-7 – Protetores auriculares de inserção, dependentes do nível sonoro. 

MARCAÇÕES 

• Identificação do fabricante. 
• Número da norma correspondente. 
• Modelo do aparelho. 
• Instruções para colocação e uso adequado. 

UTILIZAÇÃO 

• Consultar FSS EPI Quadro de EPI’s. 


