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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 

 Colas; 

 Diluente; 

 Linóleo; 

 P.V.C.; 

 Borracha; 

 Massa de barramento. 

 

EQUIPAMENTO 

 Pincel; 

 X-acto; 

 Régua; 

 Espátula. 

 Preparação da superfície com a massa de barramento auto-nivelante; 

 Aplicação de cola; 

 Aplicação do material; 

 Acabamento. 

 

MODO OPERATÓRIO 

 Preparação da superfície com a massa de barramento auto-nivelante; 

 Aplicação de cola; 

 Aplicação do material; 

 Acabamento. 

 

RISCOS 

 Queda ao mesmo nível e nível distinto; 

 Cortes no manuseamento de ferramentas de corte; 

 Contactos com energia elétrica; 

 Incêndio; 

 Esforços excessivos. 

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 Durante o emprego de colas e diluentes, tem que haver ventilação suficiente para evitar a formação de 

atmosferas tóxicas; 

 Em caso de a iluminação natural ser insuficiente, deve-se providenciar luz artificial, não se podendo 

recorrer a projetores; 

 Os materiais a aplicar deverão estar armazenados separadamente dos dissolventes; 

 Manter em obra apenas as quantidades de materiais necessárias para um dia de trabalho; 
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 Garantir que as operações com líquidos inflamáveis sejam realizadas longe de fontes de ignição e 

devidamente sinalizadas; 

 Obrigatório a presença de um extintor de pó químico tipo ABC, junto dos locais de aplicação destes 

materiais, assim como no local de armazenamento; 

 O local de trabalhos deve ser balizado com fita sinalizadora devendo ainda haver um sinal de “Perigo de 

Incêndio” e “Proibido fumar ou foguear”; 

 Manusear/armazenar ou eliminar os produtos químicos de acordo com as informações contidas nas 

fichas dos dados de segurança. 

 

 

 

 


