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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 

As mãos são a aparte do corpo que mais lesões regista em acidentes de trabalho, o que não é de admirar já que 

são as mãos que estão mais perto dos riscos, seja a manipular objetos ou ferramentas, seja em contacto 

com produtos agressivos. 

Os equipamentos de proteção das mãos são as luvas. Existem de diversos tipos: 

• De cinco dedos; 

• De palma e dedo; 

• Sem dedos. 

Algumas têm manguitos que também cobrem o antebraço. São constituídas por diversos materiais consoante os 

riscos que pretende proteger. Para os riscos mais usuais em obras de construção civil, é aconselhável o uso de 

luvas de couro quando se pretende proteção mecânica e térmica, de algodão ou nylon revestidos (na palma e dedos) 

a látex, nitrilo ou poliuretano quando se pretende proteção mecânica, e de neopreno ou algodão revestido a PVC 

quando se pretende proteção mecânica e química. 

 

NORMAS APLICÁVEIS 

• NP EN 420 – Requisitos gerais para luvas. 

• NP EN 407 – Luvas de proteção contra riscos térmicos. 

• NP EN 388 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos. 

• NP EN 421 – Luvas de proteção contra a radiação ionizante. 

• NP EN 511 – Luvas de proteção contra o frio. 

• NP EN 374 – Luvas de proteção contra agentes químicos e bacteriológico. 

 

MARCAÇÕES 

• Marca CE. 

• Número da norma. 

• Identificação do fabricante. 

• Modelo. 

• Pictogramas associados aos riscos que protege, e respetivo nível de desempenho. 

 

As embalagens devem conter quando  aplicável a data de validade, se estas foram afetadas pelo envelhecimento. 

 

UTILIZAÇÃO 

• Consultar FSS EPI Quadro de EPI’s. 


