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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. 

 

INTRODUÇÃO 

Os trabalhos consistem na remoção das telas existentes e aplicação de novas telas betuminosas na zona da 

cobertura. Os trabalhos a desenvolver revestem-se de alguns cuidados, nomeadamente com a execução destes 

com recurso ao uso da linha de vida e arnês de segurança dada a altura em que estes se desenvolvem 

(cobertura). 

 
RISCOS 

 Queda de pessoas em altura;    
 Queda ao mesmo nível;     
 Queda de objetos por manipulação;    
 Queda de objetos por desprendimento;    
 Incêndio. 

 
DANOS 

 Traumatismo; 
 Corte/escoriações; 
 Entalamentos; 
 Entorses; 
 Queimaduras. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 Uso obrigatório de equipamentos de proteção coletiva; 
 Uso obrigatório de EPI(s)   
 Durante a aplicação das telas, evitar o contato com a pele, caso ocorra, lavar com água abundante; 
 Os rolos de tela devem ser repartidos uniformemente, calçados com cunhas para evitar que rolem e 

distribuídos pelas zonas de trabalho (aplicação); 
 Os materiais e ferramentas devem ser transportados numa bolsa ou utilizando a corda de serviço; 
 O local de receção dos materiais deve dispor do guarda-corpos instalado; 
 A zona de trabalhos deve-se manter limpa de detritos e lixo (plásticos, cartões e restos de embalagens). 

Para tal, deve ser limpa diariamente; 
 Quando o maçarico não estiver a ser utilizado, deve ser colocado no tripé; 
 Durante a colocação da tela de PVC, deve ser colocado um extintor de 6 kg de pó químico polivalente 

(ABC) na frente de trabalhos; 
 Os colaboradores devem apresentar formação adequada para trabalhar em altura. 

 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Capacete de proteção; 
 Calçado de segurança; 
 Luvas de Proteção; 
 Vestuário de trabalho; 
 Cinto/arnês de segurança (se necessário). 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 Fitas de sinalização. 
 


