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MEMÓRIA DESCRIIVA 

Este documento tem como objetivo estabelecer os requisitos e as condições mínimas para a implementação das 

medidas de controle e sistemas preventivos, visando garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e terceiros, 

que direta ou indiretamente, interajam nos trabalhos de aplicação e execução de Paredes e tetos em Pladur, no 

sentido de serem reduzidos os riscos e garantida a minimização de acidentes e impactes ambientais que possam 

ocorrer. 

 

CONDICIONALISMOS 

Tendo em consideração as características dos trabalhos a efetuar, não se preveem condicionalismos de relevância 

para a execução desta atividade. 

 

MÉTODOS DE EXECUÇÃO 

 Preparação de local; 

 Marcações; 

 Preparação de perfis; 

 Fixações; 

 Colocação de placas. 

 

RISCOS 

 Queda ao mesmo nível e a nível distinto; 

 Cortes e pequenos ferimentos devido ao manuseamento de ferramentas manuais; 

 Contactos com a energia elétrica; 

 Contacto de laser com os olhos; 

 Ferimentos durante a manipulação das placas e perfis; 

 Corpos estranhos nos olhos. 

 

SINALIZAÇÃO 

Na entrada principal da obra será colocado o sinal de início de obras - Obrigação de uso dos seguintes 

equipamentos: 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO 

 O local deve encontrar-se bem limpo e ordenado; 

 É proibido a utilização de escadas, bidões, pilhas de material, para apoio de plataformas de trabalho; 

 Os andaimes para instalação de tetos falsos sobre rampas deverão ter uma superfície de trabalho horizontal 

e estar devidamente protegida com guarda corpos em todo o seu perímetro; 

 É proibido o uso de plataformas apoiadas em cavaletes em sacadas sem a proteção perimetral contra 

quedas em altura; 

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

 O operário que trabalha com o nível de laser nunca deve projetar este na direção dos olhos dos outros 

trabalhadores; 

 Deve-se montar uma plataforma de trabalho com uma largura suficiente (0,6m) devidamente apoiada, esta 

plataforma deve ser uniforme, sem saliências e sem vazios; 
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 Para realizar trabalhos com risco de queda em altura, devem ser utilizados andaimes moveis devidamente 

montados em substituição dos cavaletes; 

 Verificar se as pontas dos fios condutores existentes se encontram sem corrente; 

 O transporte de placas de gesso, deverá ser através de carro de mão; 

 O armazenamento das placas deve ser feito em local apropriado, de modo a não obstruir a circulação. 

Quando armazenadas ao alto, deve ainda existir um dispositivo de travamento, de modo a evitar que estas 

caiam. Quando armazenadas horizontalmente, devem estar apoiadas sobre cavaletes; 

 Utilização dos EPI’s determinados para: Montador de tetos falsos. 

 

CIRCULAÇÃO E ACESSOS 

A circulação das máquinas afetas à obra será feita de forma segura, devidamente delimitada, sem que esta possa 

causar perigo para a circulação de pessoas. Na entrada principal da obra será colocado a sinalética de proibição 

a pessoas estranhas e início de obras. 

 

MEIOS HUMANOS 

 

Supervisão Executantes 

Categoria Profissional Categoria Profissional 

Diretor de Obra  Chefe de equipa 

Encarregado Trabalhadores 

Técnico de SST ------------------------ 

 
MEIOS MATERIAIS 

 Placas de gesso; 

 Massa de juntas; 

 Pendurais; 

 Calhas e parafusos. 

 
EQUIPAMENTOS 

Prevê-se a utilização em obra dos seguintes equipamentos: 

 Nível de bolha e/ou Laser; 

 Régua; 

 Nível laser; 

 Andaimes e cavaletes; 

 Aparafusadora. 

 Ferramentas de corte.  .  
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FOLHA DE REGISTO DE ASSINATURAS 

Declaro que li, entendi e que me foi explicado o conteúdo desta ficha e comprometo-me a adotar as medidas 

preventivas preconizadas durante a execução dos trabalhos. Caso detete alguma anomalia comunicá-la-ei à minha 

chefia direta. Em caso de perigo grave ou iminente suspenderei de imediato o trabalho. 

 

N.º Cartão Nome Empresa Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


