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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 

• Queda em altura de pessoas e materiais; 
• Queda ao mesmo nível; 
• Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumáticos; 
• Cortes; 
• Projeções; 
• Intoxicações; 
• Electrocussão; 
• Incêndio; 
• Explosão. 
 

EQUIPAMENTO 

• Plataforma Elevatória/andaimes 
• Multifunções; 
• Auto-grua; 
• Cintas e estropos.  
 

MODO OPERATÓRIO 

• Fixação dos elementos de acordo com os projetos. 
• Aplicação de Vidros e espelhos; 
• Aplicação de portas e janelas em alumínio ou ferro e respetivas ferragens; 
• Aplicação de revestimentos em pavimentos, paredes e tetos; 
• Aplicação de Isolamentos térmicos e acústicos; 
• Transvase de produtos; 
• Aplicação de impermeabilizantes 

 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

• As zonas de trabalho devem estar limpas, demarcadas e balizadas; 
• Proibição de chamas abertas, aparelhos elétricos que não sejam do tipo “anti-deflagrante” e de todos os 

trabalhos que possam constituir fonte de ignição, nos locais de aplicação de produtos que libertem 
vapores inflamáveis; 

• O transvase de produtos inflamáveis deverá ser executado de pequena altura, lentamente. No caso do 
vasilhame ser metálico ligar os recipientes, emissor e recetor, eletricamente um ao outro. Estas 
operações, deverão ser executadas longe das fontes de ignição e com o apoio de extintores de pó 
químico seco, do tipo ABC; 

• Organizar locais de armazenagem com os stocks mínimos necessários; 
• Os materiais usados na limpeza dos utensílios da pintura devem ser colocados em recipientes metálicos 

e removidos do local de trabalho logo que seja possível; 
• Os andaimes a utilizar neste tipo de trabalho terão de obedecer ao exposto neste documento, no capítulo 

de andaimes; 
• Utilização dos EPI’s determinados para: Pintor, Estucador, Assentador de isolamentos térmicos, 

Ladrilhador. 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

• Capacete de proteção; 
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• Botas de proteção mecânica; 
• Luvas de proteção mecânica / isolantes (consoante o tipo de trabalho); 
• Protetores auditivos. 

 


