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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 

 Guarda-corpos (de aperto e de perfurar); 

 Redes anti-queda (tipo pescante ou de plataforma). 

 

EQUIPAMENTO 

 Plataforma Elevatória/andaimes 

 Multi-funções; 

 Auto-grua; 

 Equipamentos de furação elétrica. 

 

MODO OPERATÓRIO 

 Fixação dos prumos dos guarda-corpos de mais perto para mais longe; 

 Instalação das redes com a ajuda de equipamentos de elevação exteriores se necessário. 

 

RISCOS 

 Queda em altura de pessoas e materiais; 

 Queda ao mesmo nível; 

 Falhas nos sistemas elétricos e/ou pneumáticos; 

 Eletrização/ Electrocução; 

 Cortes; 

 Esmagamentos/Entalamentos. 

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 Garantir que todos os vãos e bordos das lajes sejam obrigatoriamente protegidos com guarda-corpos a 

1 e a  0,5m  de  altura  e  rodapés.  Esta situação manter-se-á até que os vãos sejam definitivamente 

eliminados; 

 Se assim for entendido, também poderão ser instaladas redes nos bordos desde que sejam instaladas 

de forma a evitar a queda de pessoas e materiais; 

 A proteção destes desníveis será executada antes da utilização dos pisos para realização de qualquer 

tipo de trabalho; 

 Durante a execução da cofragem deverão existir também proteções anti-queda, nomeadamente guarda- 

corpos fixos à cofragem ou redes anti-queda verticais (tipo pescantes); 

 Os vãos de escada serão igualmente protegidos com guarda-corpos regulamentares; 

 Utilização dos EPI’s determinados para os Montadores de andaimes e Serventes. 

 

 

 

 


