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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 ao mesmo nível e a nível distinto; 
 Cortes e pequenos ferimentos; 
 Corpos estranhos nos olhos; 
 Contactos com a energia elétrica. 

 
MATERIAL 

 Argamassas; 
 Cimento; 
 Gesso; 
 Cal e areia.  

 
EQUIPAMENTO 

 Colher; 
 Talocha; 
 Andaimes; 
 Cavaletes; 
 Esponja. 

 
MODO OPERATÓRIO 

 Colocação de plataformas de trabalho; 
 Preparação de superfície de trabalho; 
 Projeção de materiais; 
 Acabamento. 

 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 O local deve-se encontrar limpo e ordenado; 
 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 sem a proteção perímetral contra 

quedas em altura; 
 Providenciar iluminação artificial caso os locais não disponham de iluminação natural; 
 Para aplicação de reboco ou estuque em tetos deve-se montar uma plataforma de trabalho apoiada 

em cavaletes, esta plataforma deve ser uniforme, sem saliências e sem vazios; 
 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; 
 Verificar se as pontas dos fios condutores se encontram sem corrente; 
 Utilização dos EPI’s determinados para o Estucador e/ou Pedreiro, (as luvas poderão ser de Hycron - 

fórmula de nitrilo - ou PVC). 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

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


