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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. 

 
RISCOS MAIS FREQUENTES 

 Nível sonoro do disparo; 

 Disparo acidental sobre pessoas; 

 Manipulação dos cartuchos impulsores; 

 Projeção de partículas e pregos; 

 Queda em altura. 

 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 Utilizar ferramentas de qualidade e adequadas ao trabalho a realizar; 

 Treinar adequadamente os trabalhadores para a utilização da ferramentas; 

 Verificar se a ferramenta apresenta bom estado de uso; 

 Escolher sempre o cartucho impulsor e o prego adequado em função do material e da espessura do 

suporte; 

 Não disparar sobre superfícies irregulares nem realizar disparos inclinados, já que podem provocar a 

perda de controlo da pistola, caso esta não tenha dispositivos de bloqueio de disparo; 

 Não utilizar a pistola em materiais elásticos ou pouco resistentes (painéis de gesso, paredes ocas, 

etc.), nem em materiais duros e quebradiços (aço temperado, fundição, mármore, etc.); 

 Não disparar em pontos próximos das arestas dos objetos, já que podem desprender-se fragmentos. 

 Verificar a correta ventilação do local; 

 Antes de realizar um disparo, certificar-se de que não haja pessoas do outro lado do objeto sobre o 

qual se dispara; 

 Assegurar o equilíbrio para evitar quedas, antes de efetuar o disparo, (especialmente quando se 

trabalha em altura sobre escadas, plataformas, andaimes, etc.); 

 Nunca desmontar os elementos de proteção da pistola; 

 No manuseamento da pistola (carregar, limpar, etc.), o cano deve apontar sempre obliquamente para 

o chão; 

 Manter sempre na mão as pistolas carregadas, devendo ser descarregadas quando não vão ser 

disparadas imediatamente; 

 Utilizar óculos de proteção e viseira facial sobre os mesmos, para trabalhar com a pistola; 

 Utilizar calçado de segurança para evitar o risco de pancadas nos pés por queda da pistola durante o 

seu manuseamento; 

 Utilizar protetores auditivos (também as pessoas próximas), para amortecer o alto nível sonoro do 

disparo. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Capacete de proteção; 

 Calçado de Segurança com proteção mecânica; 

 Luvas de proteção mecânica; 

 Óculos/ Viseira de proteção; 

 


