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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. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 Assegurar que todos os trabalhadores conhecem o trabalho que vão executar e dispõem da formação e 

informação adequada, bem como das condições físicas e psíquicas necessárias; 

 Assegurar que os caminhos de circulação se mantêm limpos e desimpedidos; 

 Assegurar que os trabalhadores que conduzem veículos ou máquinas estão habilitados; 

 Não permitir o transporte de pessoal em máquinas ou outros veículos, exceto na cabina; 

 Não permitir que se retirem as proteções das máquinas, ferramentas ou dos equipamentos; 

 Assegurar (de preferência com recurso a pessoal especializado) o bom funcionamento das ferramentas e 

equipamentos; 

 Assegurar o bom funcionamento da instalação elétrica; 

 Não permitir ou proceder a reparações “provisórias” de máquinas, ferramentas ou circuitos elétricos; 

 Assegurar que os locais de trabalho se mantêm devidamente limpos e arrumados; 

 Não permitir a utilização de andaimes ou plataformas com falta de tábuas de pé ou estrados, guarda- corpos 

ou guarda-cabeças; 

 Não permitir que se utilizem escadas de mão como postos de trabalho; 

 Não permitir que se permaneça debaixo de cargas suspensas nem que se atirem ferramentas pelo ar; 

 Não permitir a ingestão de alimentos fora do refeitório nem a satisfação de necessidades fisiológicas fora 

das instalações sanitárias do estaleiro; 

 Exigir o uso dos equipamentos de proteção individual e o cumprimento da sinalização de segurança afixada; 

 Colaborar com os TSHS, acatando as instruções destes e apresentando sugestões que permitam melhorar 

a eficácia da prevenção; 

 Informar o Diretor de Obra qualquer anomalia ou condição insegura, bem como da insuficiência e meios de 

proteção coletiva ou individual. 

 
 


