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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 

O vestuário de trabalho deve ser justo ao corpo, mas de modo a não prender os movimentos. Pode ser de diversos 
tipos: Fato de uma peça, fato de duas peças, avental, colete, jardineiras. A escolha do vestuário deverá ser sempre 
de acordo com o trabalho a ser efetuado e com as condições de trabalho. 
O vestuário de proteção deve proteger o corpo contra diversos tipos de riscos ou condições ambientais: mecânicos, 
químicos, radiações, calor ou frio, poluentes da atmosfera, etc.; e satisfazer requisitos de conforto e saúde: alergias, 
transpiração, peso, adaptação ao corpo. 
Em certas operações devem ser usados equipamentos suplementares cujos elementos de fabrico estejam de acordo 
com os agentes agressivos que pretende proteger. 
É aconselhável que os trabalhadores troquem de roupa no estaleiro, de forma a evitar possíveis contaminações. 

NORMAS APLICÁVEIS 

• NP EN 340 – Vestuário de proteção. Requisitos gerais. 

• NP EN 470-1 - Vestuário de proteção para utilização durante a soldadura e processos associados. 

• NP EN 471 – Vestuário de sinalização de grande visibilidade 

• NP EN 510 – Especificação de vestuário de proteção para utilização quando existe risco de entrelaçamento 

com partes em movimento 

MARCAÇÕES 

• Identificação do fabricante. 

• Designação do produto. 

• Designação da dimensão. 

• Número da norma correspondente. 

• Pictograma relativo ao risco que protege e nível de desempenho. 

• Instruções de lavagem. 

UTILIZAÇÃO 

• Consultar FSS EPI Quadro de EPIS. 


