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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 

 Blocos de cimento e estruturas de betão armado; 

 Alvenarias; 

 Argamassas. 

 

EQUIPAMENTO 

 Maços; 

 Picareta; 

 Balde; 

 Pás; 

 Martelo precursor (elétrico e pneumático). 

 

RISCOS 

 Queda ao mesmo nível e em altura; 

 Queda de materiais; 

 Esmagamentos; 

 Projeção de partículas; 

 Desmoronamento incontrolado de partes da construção; 

 Poeiras; 

 Análise de riscos provenientes dos materiais que compõem o edifício (ex. Amianto, etc.). 

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 Fazer uma análise de riscos relacionados com os materiais que compõem a estrutura. (por ex. 

 Amianto); 

 Atuar em conformidade com a análise de riscos feita aos componentes da estrutura a demolir; 

 O local deve-se encontrar vedado e sinalizado (“perigo queda de objetos”); 

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

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

 As peças que vão ser soltas, devem ser arrancadas sem movimentos bruscos, de forma cuidadosa, de 

modo a não provocarem a queda dos trabalhadores ao mesmo nível ou em altura; 

 Durante a fase de demolição e remoção dos materiais, estes devem ser previamente humedecidos para 

evitar o levantamento de poeiras desnecessárias; 

 Evitar o uso de roupas largas; 

 Os acessos não devem ser improvisados sobre traves, tetos falsos, ou outros elementos com resistência 

duvidosa; 

 Tomar precauções no ato de retirar telhas, folhas de zinco, placas de fibrocimento ou outro material frágil 

de uma cobertura. Estes nunca devem servir de apoio aos trabalhadores; 

 Os materiais das coberturas devem ser retirados a pouco e pouco de ambos os lados para evitar 

desequilíbrios; 
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 A descida destes materiais deve ser feita através de cordas, roldanas, caleiras, etc.; 

 Se for necessário acumular entulhos em pavimentos deve-se proceder ao devido escoramento, quando 

estes não oferecerem condições de segurança; 

 Um trabalhador não deve apoiar-se sobre uma parede com menos de 35 cm de espessura; 

 Para trabalhos acima de 2 m de altura terão de ser providenciados meios de proteção coletiva ou 

individual contra quedas em altura; 

 Ter o cuidado para os pavimentos não serem sobrecarregados com materiais que sejam deixados cair 

de andares superiores; 

 Os destroços da demolição devem ser lançados pelas calhas abaixo e transportados para local adequado; 

 Tanto as paredes como as chaminés não devem ser puxadas para cair como um todo. Deve-se programar 

uma sequência de trabalhos tendo em conta ações externas (por ex. o vento); 

 As peças de betão só devem ser demolidas depois de identificar os respetivos apoios; 

 No caso da demolição de estruturas com pré-esforço é necessário ser feito o estudo por técnicos 

responsáveis para não alterar por completo as condições de estabilidade e resistência; 

 Utilização dos EPI’s determinados para o Marteleiro, Servente e Pedreiro. 

 

 

 


