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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 

As ferramentas elétricas de utilização manual, com alimentação elétrica, apresentam perigos associados às 
funções que desempenham, como o corte, perfuração, rebarbagem, que devem ser acautelados pelos seus 
utilizadores. 
 
RISCOS MAIS FREQUENTES 

 Cortes. 
 Entalamentos ou esmagamentos. 
 Eletrização. 
 Quedas em altura ou desequilíbrios. 
 Incêndio. 
 Projeções de partículas.     
 Contactos c/ elementos moveis.       
 Contacto c/ superfícies quentes.       
 Contacto c/ energia elétrica.      
 Vibrações.       
 Ruído.      
 Riscos Ergonómicos. 

 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 Utilização de ferramentas em bom estado e adequadas ao trabalho. 

 Proteção das ferramentas cortantes ou perfurantes, quando não estiverem em uso. 

 Uso dos EPI’s adequados. 

 Se necessário utilizar meios de prevenção de quedas em altura (preferencialmente coletivos, se não for 

possível, individuais tipo arnês de segurança). 

 No caso de ferramentas para utilização em contacto com elementos sob tensão elétrica, os materiais dos 

cabos e punhos devem ser tais que garantam também um isolamento adequado. 

 Neste caso, devem ser marcadas com a sua tensão máxima de serviço. 

 As ferramentas devem ser utilizadas limpas, normalmente isentas de gorduras. 

 Segurar firmemente os equipamentos durante a utilização. 

 Verificar se os cabos flexíveis não são obstáculo às deslocações e se estão em bom estado de 

conservação. 

 Não utilizar cabos elétricos de secções diferentes. 

 Não pousar os equipamentos sem que estes se encontrem totalmente imobilizados. 

 Nunca deixar equipamentos elétricos expostos à chuva. 

 Limpar o equipamento após execução dos trabalhos e assegurar as manutenções periódicas dos 

equipamentos. 

 Assegurar que a manutenção e substituição de peças são efetuadas com a ferramenta desligada da fonte 

de energia. 

 Manter um extintor de pó químico seco ou CO2 operacional nas imediações. 
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 Ser utilizadas de forma a que os níveis de ruído, vibrações, temperatura, radiações ou contaminação da 

atmosfera ambiente estejam de acordo com os valores estabelecidos por regulamentação ou 

normalização. 

 

 


