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IMP: 501.00 

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. 

 

MATERIAL 

 Todos os materiais a utilizar em obra ou pelos intervenientes na obra/estaleiro (químicos, inflamáveis, 

perigosos, corrosivos, radioativos, entre outros). 

 

EQUIPAMENTO 

 Ferramentas elétricas e manuais; 

 Equipamentos diversos. 

 

MODO OPERATÓRIO 

 Disposição e arrumação correta dos materiais e equipamentos compatíveis/incompatíveis. 

 

RISCOS 

 Queda em altura e ao mesmo nível de pessoas e materiais; 

 Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumáticos; 

 Entalamento; 

 Eletrização/Electrocução; 

 Incêndio/Explosão; 

 Avarias; 

 Contaminação Humana ou do Ambiente  

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 Delimitar as zonas de armazenagem das zonas de circulação; 

 Os armazéns, terão que ser planeados de forma a que as cargas e descargas se executem com facilidade 

e segurança; 

 Organizar o interior do armazém de forma a que fique perfeitamente definido um corredor de acesso a 

todo o armazém; 

 Os varões, perfilados, tubagens, madeiras e outros materiais de dimensões similares, devem ser 

corretamente empilhados por camadas regulares; 

 Os cabos de aço devem ser enrolados ou desenrolados sem formar dobras e, quando em certa extensão, 

o enrolamento deve ser feito em bobinas apropriadas. Se algum dos fios de qualquer cordão de cabo 

estiver partido, o cabo será posto fora de serviço; 

 Garantir condições Ambientais corretas por forma a manter a qualidade dos materiais, produtos e 

equipamentos; 

 Colocar prateleiras suficientemente largas de modo a que os materiais e ferramentas não fiquem em 

equilíbrio instável; 

 Separar e isolar devidamente os materiais e/ou produtos que possam reagir entre si; 

 Gerir a arrumação de modo a que garanta, em permanência a não contaminação dos materiais por 

produtos ou substâncias nocivas; 
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 As ferramentas suscetíveis de derramar óleos de lubrificação deverão estar assentes sobre resguardos 

ou tinas de receção impermeáveis, de forma a não permitir a contaminação do armazém e do local onde 

este está instalado; 

 É proibida a armazenagem de explosivos no estaleiro; 

 Na zona de armazenagem de produtos químicos e biológicos, instalar equipamentos de proteção 

Coletiva/Individual e meios de combate a incêndios adequados a uma primeira intervenção em caso de 

acidente (pelo menos 1 extintor de pó químico seco ABC, de 6 kg, devidamente operacional); 

 Sinalizar de forma adequada e bem visível os produtos químicos e biológicos; 

 Manter toda a rotulagem nos produtos químicos e biológicos e proibir o acesso a pessoas estranhas aos 

locais onde se encontram armazenados; 

 Respeitar escrupulosamente as normas de armazenagem dos equipamentos e/ou materiais radioativos; 

 Se os materiais forem acondicionados em altura esta não deve exceder os 2m; 

 As máquinas, equipamentos, ferramentas e outros materiais pesados devem ser arrumados, tanto quanto 

possível, ao nível do pavimento, caso contrário, devem ser acondicionados sobre sistemas/dispositivos 

que permitam a sua fácil movimentação mecânica; 

 Conservar os materiais e equipamentos de acordo com as normas técnicas ou recomendações dos 

fabricantes (Fichas de Dados de Segurança); 

 Evitar a sobre ocupação dos espaços. 

 

 


