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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. 

 

MATERIAL 

 Andaimes; 

 Tubo; 

 Pranchas; 

 Madeira; 

 Abraçadeiras; 

 Material de escoramento. 

 

EQUIPAMENTO 

 Gruas; 

 Multi-funções; 

 Bob-cat; 

 Empilhador; 

 Roldanas. 

 

MODO OPERATÓRIO 

 Transporte material para local de montagem; 

 Nivelamento das bases do andaime; 

 Montagem (escoramento, fixação a edificações); 

 Desmontagem. 

 

RISCOS 

 Queda de altura; 

 Choque com objetos na subida/descida; 

 Queda de objetos; 

 Esmagamento. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 Destacar operários experientes; 

 Colocar apoios estáveis e sólidos nas bases dos prumos; 

 Delimitar o local de montagem / desmontagem do andaime e sinalizar com aviso de queda de materiais; 

 Utilizar meios mecânicos (gruas e aparelhos de guindar) para elevação de peças constituintes do andaime; 

 Não iniciar a montagem de tramos superiores sem estarem terminados os níveis inferiores com todos os 

elementos de estabilidade e de proteção; 

 Fixar os andaimes a edificações ou a estruturas existentes estáveis e sólidas; 

 Utilizar meios de proteção contra queda em altura sempre que exista o perigo de queda; 

 Se for necessário instalar linha de vida. Ela deve ser montada antes ou durante a subida da estrutura do 

andaime acompanhando-a. 
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 Obrigatório o uso de arnês durante o processo de montagem e desmontagem. 

Uso Obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
 


