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ÂMBITO 

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 

Os pés são uma parte frágil do corpo, devido à sua estrutura óssea complicada e protegida por tecidos musculares 
pouco volumosos. Por não estarem dentro do campo normal de visão, estão mais sujeitos a embater em obstáculos, 
e a pisar objetos aguçados, cortantes, quentes ou corrosivos. O calçado de segurança deverá ter como elementos de 
proteção: a biqueira de aço, a palmilha de aço e o rasto anti- derrapante. 
O calçado não deve ser muito pesado e deverá permitir uma ventilação suficiente para o meio ambiente em causa. 
Existem 3 tipos de calçado: 

• Sapato: protege o pé abaixo do tornozelo. 

• Bota: protege o pé e a parte da perna a nível do tornozelo. 

• Botim: protege o pé e a parte da perna acima do tornozelo. 
A norma EN344: 1995/A1:1997 define: 

• Calçado de segurança: O que tem biqueira com capacidade de proteção contra uma energia de impacto de 

200 Joules (J). 

• Calçado de proteção: O que tem biqueira com capacidade de proteção contra uma energia de impacto de 

100 Joules (J). 

• Calçado de trabalho: O que não tem biqueira. 

NORMAS APLICÁVEIS 

• NP EN 345-2 – Calçado de segurança para uso profissional. 

• NP EN 346-2 – Calçado de proteção para uso profissional. 

• NP EN 347-2 – Calçado de trabalho para uso profissional. 

MARCAÇÕES 

• Marca CE. 

• Número da norma. 

• Identificação do fabricante. 

• Modelo. 

• Símbolos adicionais: 

o [ORO] – Sola resistente a hidrocarbonetos 

o [A] – Calçado ati-estático 
o [E] – Calçado com absorção de energia no salto 
o [WRU] – Resistência à absorção e penetração da água 
o [P] – Resistência à perfuração em Newtons (N) 
o [ ] – Sola antiderrapante 
o [C] – Calçado condutor 
o [HI] – Isolamento contra calor 
o [CI] – Isolamento contra frio 

UTILIZAÇÃO 

• Consultar FSS EPI Quadro de EPI’s. 


