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IMP: 501.00 

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 

Aquando da utilização de escadas, importa: definir as especificações técnicas indispensáveis para a sua aquisição 
(qual a carga máxima, altura, número de degraus, etc.); escolher o tipo de escada mais adequada à natureza da 
tarefa e altura de execução; conferir apoio e estabilidade na colocação, bem como ter atenção ao posicionamento 
e fixação das escadas; cumprir as regras de utilização na subida e na descida; inspecionar regularmente as 
escadas e os escadotes, revendo periodicamente os materiais e substituí-los sempre que necessário; transportá-
las e arrumá-las em função do tipo de equipamento. 
 
RISCOS MAIS FREQUENTES 

 Entalamentos ou esmagamentos; 
 Quedas em altura ou desequilíbrios. 

 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

As escadas de acesso a frentes de trabalho obedecerão às seguintes regras: 

 Escadas metálicas (tipo PERI – UP Rosett ou equivalente); 

 Só serão utilizadas quando em bom estado de conservação; 

 Serão instaladas num pavimento estável, devidamente escoradas/ancoradas de acordo com 

 Indicações do fabricante/fornecedor; 

 Não será permitida a utilização de escadas de madeira para esta função. 

 

As escadas de Emergência obedecerão às seguintes regras: 

 Escadas metálicas (em Torre) dimensionadas de forma a garantir a correta evacuação das instalações; 

 Só serão utilizadas quando em bom estado de conservação; 

 Serão instaladas num pavimento estável, devidamente escoradas/ancoradas de acordo com indicações 

do fabricante/fornecedor; 

 Não será permitida a utilização de escadas de madeira para esta função. 

 

As escadas fixas serão: 

 De construção sólida; 

 Com afastamento entre degraus (na vertical) menor que 30 cm; 

 Com distância de pelo menos 15 cm (na horizontal) entre degraus; 

 Providas de guardas, fixas a 45 e 90 cm de altura; 

 No caso de serem verticais têm que ter “quebra-costas” para alturas superiores a 2 m. 

 

As escadas portáteis obedecerão às seguintes regras: 

 Só serão utilizadas quando em bom estado de conservação; 

 Serão instaladas num pavimento estável, contra uma superfície sólida e fixa, de modo a não poderem 

escorregar ou tombar; 

 Devem ultrapassar o pavimento de trabalho a que dão acesso numa distância superior a um metro; 

 A base estará suficientemente afastada da superfície de apoio; 
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 Nunca serão utilizadas como pavimento de trabalho ou passadeira; 

 Nunca será utilizado o último degrau; 

 O topo das escadas com mais de dois metros de altura será amarrado a uma estrutura sólida e estável; 

 As escadas emendadas devem ter uma sobreposição de, pelo menos, 5 degraus. 

 

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO 

 

1. Colocação, Posicionamento e Fixação da escada 

  

 A escada deve ser colocada de forma a que a base fique apoiada em pontos solidamente fixos, que a 

impeçam de deslizar. 

 Em nenhuma circunstância a escada pode ficar assente sobre materiais soltos, caixotes ou outros objetos 

que possam vir a provocar a sua instabilidade ou oscilação. 

 Sempre que não seja possível colocar a base dos montantes sobre um plano horizontal fixo, devem usar-

se estabilizadores ou pés reguláveis. 

 No caso de colocar uma escada apoiada numa fachada ou estrutura, para subida a um terraço ou 

plataforma, aquela deve ficar com cerca de 1 metro acima da referida estrutura. 

 O topo da escada deve ser seguro preferencialmente a pontos existentes, solidamente fixos. 

 Sempre que a escada não esteja fixa a partir do solo, na primeira subida (e na última descida) deve ser 

mantida segura por um trabalhador colocado na sua base. 

 Não havendo no topo um ponto de amarração suficientemente sólido, deve proceder-se à imobilização 

da escada a partir do solo. 

  

2. Utilização da escada 

  

 Na subida olhar sempre para cima, para evitar bater com a cabeça em obstáculos que se encontrem no 

seu caminho. 

 As mãos devem estar livres; só assim é garantida a regra dos 3 pontos de apoio (1 mão + 2 pés ou 2 

mãos + 1 pé). 

 A descida deve ser sempre efetuada de frente para a escada. Não passar mais que um degrau de cada 

vez, nem saltar da escada para o solo. 

 Os materiais e ferramentas devem ser transportados numa bolsa ou utilizando uma corda de serviço; em 

nenhuma circunstância devem ser transportados nas mãos. 

 Durante a utilização da escada não deve permanecer mais do que um trabalhador sobre a mesma, exceto 

em circunstâncias de salvamento, em que pode subir outro, para o resgatar. 

  

3. No posto de trabalho 

 

 A altura da escada deve ser a suficiente de modo que o trabalhador não necessite de subir para além do 

4.º degrau a contar do topo. 

 Concluída a subida, em alturas superiores a 3 metros, fixar o anti-quedas num ponto solidamente fixo e 

procurar a melhor posição para a execução do trabalho. 

 Prender-se com a corda de amarração (corda com regulador) em torno de um ponto fixo cuja resistência 

foi previamente verificada. 

 O corpo do trabalhador não deve ultrapassar lateralmente os montantes da escada (exceto nas de 

encaixar) para não provocar a instabilidade da mesma. 
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 As ferramentas ou equipamentos que estão a ser usadas não devem colocar-se nos degraus; para tal, 

utilizar preferencialmente, cordeletas de ligação das ferramentas ao arnês e, alternativamente, sacos, 

bolsas ou abraçadeiras com anéis. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Capacete de proteção 
 Sistema anti-quedas (alturas superiores a 3m) 
 Sistema de amarração ao posto de trabalho 
 Botas de proteção mecânica 
 Luvas de proteção mecânica / isolantes (consoante o tipo de trabalho) 

 


