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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 

 Golpes e ferimentos devido ao manuseamento das peças cerâmicas; 
 Quedas ao mesmo nível e a nível diferente; 
 Contactos com a energia elétrica; 
 Corpos estranhos nos olhos; 
 Cortes devido ao uso de máquinas; 
 Corpos estranhos nos olhos. 

 
MATERIAL 

 Cerâmicos; 
 Betume para juntas; 
 Cimento cola; 
 Argamassa de cimento. 

 
EQUIPAMENTO 

 Colher; 
 Régua e nível de bolha; 
 Retificadora; 
 Andaimes e cavaletes; 
 Pente; 
 Máquina de corte. 

 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 O corte das peças cerâmicas deve ser efetuado por via húmida para evitar a formação de pó; 

 É proibido a utilização de escadas, bidons, pilhas de material, para apoio de plataformas de trabalho; 

 É proibido o uso de plataformas apoiadas em cavaletes em sacadas, terraços e varandas sem a proteção 

perimetral contra quedas em altura; 

 Providenciar iluminação artificial caso os locais não disponham de iluminação natural; 

 Ligar as massas dos aparelhos à terra e empregar aparelhos equipados com proteções diferenciais; 

 Deve-se limpar a plataforma onde apoia o disco de corte; 

 Para realizar trabalhos com risco de queda em altura, sobre plataformas apoiadas em cavaletes, os 

trabalhadores devem utilizar arnês fixo em linhas de vida que devem ser colocadas para esse efeito; 

 Para utilização de cavaletes em sacadas deve-se instalar redes de segurança, Tipo Forca; 

 As plataformas de trabalho sobre cavaletes não deverão ter largura inferior a 60cm; 

 È proibido lançar os escombros diretamente pelos vãos de fachada. Estes devem ser empilhados de 

forma adequada e evacuados por meio de conduta; 

 Utilização dos EPI’s determinados para o Ladrilhador. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

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


