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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 

Engloba as atividades de lavagem a jato de fachadas ou elementos estruturais. A lavagem mais usual é feita só 

com água, mas a esta pode ser adicionada produto antifúngico. 

 

RISCOS 

 Projeção de fragmentos/partículas. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 Dentro de perímetros urbanos, devem ser tomadas medidas de proteção contra projeções de materiais 

sobre a via pública. 

 A área de lavagem a jato deve estar devidamente sinalizada e vedada. 

 Devem ser desmontados e retirados todos os elementos frágeis antes do início da lavagem. 

 As tubagens, mangueiras e cabos devem ser fixadas e arrumadas de modo a que, não provoquem 

tropeções, não fiquem sujeitas a esforços que as possam danificar. No atravessamento de vias de 

circulação de veículos devem ser enterradas ou protegidas. 

 Antes de iniciar os trabalhos que envolvam a limpeza dos revestimentos de amianto, com a consequente 

libertação de fibras, deve ser elaborada um plano de trabalhos (com ajuda de um técnico de segurança) 

e isolada toda a zona de trabalhos de forma a evitar a contaminação das zonas adjacentes; 

 Nunca direcione o jato de água para pessoas ou animais 

 No fim de cada utilização o operador deve desligar o interruptor do equipamento, apertar o gatilho para 

retirar a pressão armazenada na lavadora e só depois desligar o cabo de alimentação. 

 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Vestuário impermeável; 

 Viseiras faciais; 

 Calçado de segurança impermeável; 

 Capacete de proteção; 

 Mascara especifica de proteção (quando em presença de revestimentos que contenham amianto). 

 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 Fitas de sinalização. 

 


