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1. POLIMECÂNICA 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com substâncias perigosas; 
• Contacto máquinas com órgãos em movimento 
e equipamentos elétricos; 

• Adoção de posturas forçadas e movimentação 
manual de cargas; 

• Exposição ao ruído. 

• Projeção de partículas;  
• Irritação cutânea e das vias respiratórias;  
• Eletrização, amputação de membros, 

lesões; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Observador  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Jurados  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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4. MECATRÓNICA INDUSTRIAL 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas acções não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Contacto com ar comprimido; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas. 
 

• Lesões; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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5. DESENHO INDUSTRIAL - CAD 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Obser.         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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7. FRESAGEM CNC 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com substâncias perigosas; 
• Contacto máquinas com órgãos em movimento 

e equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas; 
• Exposição ao ruído. 

• Projeção de limalhas;  
• Irritação cutânea e das vias respiratórias;  
• Eletrização, amputação de membros, 

lesões; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Observadores  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Jurados  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Concorrentes  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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9. DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
INFORMÁTICAS EMPRESARIAIS 

FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P10. PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE 
COMPÓSITOS 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição COV e a radiação UV; 
• Exposição a temperaturas baixas (-18ºC); 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Exposição a poeiras; 
• Exposição a ruído. 

• Lesões; 
• Inalação de COV; 
• Projeção de fragmentos ou partículas; 
• Lesões oculares;  
• Queimaduras e Eletrização; 
• Lesão auditiva. 
 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  

cumpra as regras! 
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10. SOLDADURA 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a fumos metálicos; 
• Exposição a radiação UV; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e exposição ao ruído.  

• Lesões; 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas; 
• Lesões oculares;  
• Queimaduras e Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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11. IMPRESSÃO OFF-SET 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com substâncias perigosas; 
• Contacto máquinas com órgãos em movimento 

e equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e exposição ao ruído. 

• Projeção de substâncias perigosas,  
• Inalação de contaminantes químicos;  
• Irritação cutânea e das vias respiratórias;  
• Eletrização, amputação de membros, 

lesões; 
• Lesões músculo-esqueléticas e perda de 

audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observador  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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15. CANALIZAÇÕES 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a fumos e partículas; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões; 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Queimaduras; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Observadores  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Jurados  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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16. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Contacto com materiais quentes; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas. 
 

• Lesões; 
• Queimaduras;  
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Observadores   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Jurados   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Concorrentes   ☺   ☺ ☺ ☺ 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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17. Web Design 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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18. ELECTRICIDADE DE INSTALAÇÕES 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a partículas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e exposição ao ruído. 

• Lesões; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Queimaduras; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas e perda de 

audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Obser.  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Jurados  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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19. ELECTROMECÂNICA INDUSTRIAL 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a fumos e partículas; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas;  
• Exposição ao ruído. 

• Lesões; 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Queimaduras; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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23. ROBÓTICA MÓVEL 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a fumos e partículas; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões; 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Queimaduras; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Delegados 
Técnicos     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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24. MARCENANIA 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição partículas e ao ruído; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas;  
• Contacto com órgãos em movimento de 

máquinas. 

• Lesões; 
• Projeção de fragmentos ou partículas; 
• Inalação de partículas;  
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Amputação de membros e perda de 

audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  i) ☺ ii) ☺  ☺ ☺ i) ☺  

Chefes de 
Oficina  i) ☺ ii) ☺  ☺ ☺ i) ☺  
Delegados 
Técnicos  i) ☺ ii) ☺  ☺ ☺ i) ☺  

Observadores  i) ☺ ii) ☺  ☺ ☺ i) ☺  

Jurados  i) ☺ ii) ☺  ☺ ☺ i) ☺  

Concorrentes  i) ☺ ii) ☺  ☺ ☺ i) ☺  

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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27. JOALHARIA 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais 
pontiagudos; 

• Exposição a fumos metálicos; 
• Exposição a radiação UV; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas. 

• Lesões (feridas); 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Queimaduras; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa         

Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observadores         

Jurados         

Concorrentes  ☺    ☺ i) ☺  
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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29. CABELEIREIRO 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea; 
• Inalação de contaminantes químicos;  
• Irritação das vias respiratórias e alergias; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observadores         

Jurados         

Concorrentes   ☺ i)  ii) ☺ i) ☺  i) ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado, quando necessário 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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30. ESTETICISMO 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e  movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea; 
• Inalação de contaminantes químicos;  
• Irritação das vias respiratórias e alergias; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observadores         

Jurados         

Concorrentes   ☺  ii) ☺ i) ☺  i) ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado, quando necessário 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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31. TECNOLOGIAS DA MODA 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com tecidos; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação das vias respiratórias e alergias; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observadores         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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32. PASTELARIA 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto com superfícies quentes; 
• Contacto com corrente elétrica; 
• Adoção de posturas forçadas, movimentação manual 

de cargas e superfícies escorregadias. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea e das vias 

respiratórias; 
• Queimaduras; 
• Eletrocussão; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Quedas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa 

E
q
u
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a
m

e
n
to
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e
 

S
e
g
u
ra

n
ça

 e
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n
e
 

A
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e
n
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r 

   

E
q
u
ip

a
m

e
n
to
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e
 

S
e
g
u
ra

n
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 e
 H

ig
ie

n
e
 

A
lim

e
n
ta

r 
 

 
 

 
Chefes de 
Oficina      

Delegados 
Técnicos      

Observador      

Jurados      

Concorrentes     ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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33. MECATRÓNICA AUTOMÓVEL  
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no seu manuseamento. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas 
• Movimentação manual de cargas. 

• Lesões; 
• Irritação cutânea; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Observadores     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Jurados     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Concorrentes     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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34. COZINHA 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto com superfícies quentes; 
• Contacto com corrente elétrica; 
• Adoção de posturas forçadas, movimentação manual 

de cargas e superfícies escorregadias. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea e das vias 

respiratórias; 
• Queimaduras; 
• Eletrocussão; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Quedas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa 

E
q
u
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m
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n
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e
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e
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ie
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u
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a
m
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e
 

S
e
g
u
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n
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 e
 H

ig
ie

n
e
 

A
lim

e
n
ta

r 
 

 
 

 
Chefes de 
Oficina      

Delegados 
Técnicos      

Observador      

Jurados      

Concorrentes     ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 



 

                 

              

 Notificações de Segurança | SkillsPortugal, Beja | Alentejo 2018 

V1/16/05/2017 (CFonseca) 

 

 

 

 

 

35. SERVIÇO DE MESA E BAR 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto com corrente elétrica; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea;  
• Irritação cutânea e das vias respiratórias; 
• Eletrocussão; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observadores         

Jurados     De acordo com os requisitos de Segurança e 
Higiene Alimentar e boas práticas do setor 

hoteleiro 

 

Concorrentes      
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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37. JARDINAGEM 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas e contacto com plantas; 

• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e trabalho em altura. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea; 
• Irritação das vias respiratórias e alergias; 
• Eletrização e Lesões músculo-esqueléticas; 
• Queda em altura. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ii) ☺ i) ☺ i) ☺ ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ii) ☺ i) ☺ i) ☺ ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ii) ☺ i) ☺ i) ☺ ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Observadores  ii) ☺ i) ☺ i) ☺ ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Jurados  ii) ☺ i) ☺ i) ☺ ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Concorrentes  ii) ☺ i) ☺ i) ☺ ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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38. REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a substâncias com características 

criogénicas e a fumos/vapores e partículas; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e exposição ao ruído. 

• Lesões; 
• Projeção de fragmentos ou partículas;  
• Queimaduras pelo frio e pelo calor; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 
 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Observadores  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Jurados  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺   ☺ ☺ i) ☺ ☺ 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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39. GESTÃO DE REDES INFORMÁTICAS 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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34. DESENHO GRÁFICO 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P4. MULTIMÉDIA - ANIMAÇÃO/VÍDEO 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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42. SERRALHARIA CIVIL 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a fumos metálicos; 
• Exposição a radiação UV; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e exposição ao ruído.  

• Lesões; 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas; 
• Lesões oculares;  
• Queimaduras e Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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44. VITRINISMO 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea; 
• Inalação de contaminantes químicos;  
• Irritação das vias respiratórias e alergias; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados   ☺   ☺ ☺ ☺ 
Concorrentes   ☺   ☺ ☺ ☺ 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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46. SERRALHARIA CIVIL 

FICHA DE SEGURANÇA 
PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a fumos metálicos; 
• Exposição a radiação UV; 
• Exposição a materiais a temperaturas elevadas; 
• Contacto com equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas e exposição ao ruído.  

• Lesões; 
• Inalação de fumos; 
• Projeção de fragmentos ou partículas; 
• Lesões oculares;  
• Queimaduras e Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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57. RECEPÇÃO HOTELEIRA 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na área 
de competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observadores         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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D6. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA INFORMAÇÃO 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P1. CAD – CONSTRUÇÃO CIVIL 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Obser.         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P2. CONTABILIDADE E GESTÃO 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P3. MULTIMÉDIA (ANIMAÇÃO 2D/3D) 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P4. MULTIMÉDIA (ANIMAÇÃO/VÍDEO) 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P6. RELOJOARIA 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P7. SEGURANÇA E HIGIENE 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas cortantes ou 
pontiagudas; 

• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto com corrente elétrica; 
• Adoção de posturas forçadas e movimentação 

manual de cargas. 

• Lesões (cortes e feridas); 
• Irritação cutânea; 
• Irritação das vias respiratórias e alergias; 
• Eletrocussão; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa 

 

Deverão ser tidos em consideração os procedimentos e o EPI sinalizado no âmbito 
de cada profissão em apreço. 

Chefes de 
Oficina 
Delegados 
Técnicos 
Observadores 
Jurados 

Concorrentes 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P8. ÓTICA OCULAR 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P9. AERONÁUTICA - ESTRUTURAS 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Exposição a ar comprimido; 
• Exposição à vibração; 
• Exposição a ruído; 
• Adoção de posturas forçadas. 

• Lesões, incluindo cortes e queimaduras; 
• Projeção de fragmentos ou partículas; 
• Lesões oculares;  
• Lesões músculo-esqueléticas; 
• Perda de audição. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Observadores  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Jurados  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 

Concorrentes  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ 
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P11. TECNOLOGIA DE MOTOCICLOS  
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no seu manuseamento. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Contacto com ferramentas e materiais; 
• Contacto com substâncias irritantes; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Adoção de posturas forçadas 
• Movimentação manual de cargas. 

• Lesões; 
• Irritação cutânea; 
• Eletrização; 
• Lesões músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Chefes de 
Oficina     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Delegados 
Técnicos     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Observadores     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Jurados     ☺ ☺ ☺ ☺ 
Concorrentes     ☺ ☺ ☺ ☺ 

Legenda: Requerido Recomendado 
Para sua segurança  
cumpra as regras! 
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P12. PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA INFORMÁTICOS 
FICHA DE SEGURANÇA 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

Familiarize-se com as regras de segurança, nomeadamente com a segurança elétrica geral, 
segurança das máquinas e ferramentas e as exigências do equipamento de proteção individual. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS    

Não é permitida a utilização de equipamentos de trabalho, máquinas ou ferramentas elétricas 
sem marcação CE ou em mau estado de conservação e/ou funcionamento. 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Leia os rótulos e cumpra as indicações no manuseamento de substâncias perigosas. 

LIMPEZA    

• As áreas da competição devem ser mantidas limpas e organizadas; 
• As zonas de passagem devem ser mantidas limpas e desobstruídas; 
• Na área de competição, tenha certeza que nenhum material interfere com o funcionamento do 

concorrente adjacente à sua área e que as suas ações não impedem o trabalho dele. 

PERIGOS RISCOS SIGNIFICATIVOS 

• Interação com ecrãs; 
• Contacto equipamentos elétricos; 
• Posturas incorretas. 

• Diminuição da acuidade visual, cansaço 
ocular;  

• Eletrização; 
• Lesões da coluna e músculo-esqueléticas. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL    

Pessoal 
autorizado a 
entrar na 
área de 
competição 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    

Chefes de 
Equipa        

 

 
Chefes de 
Oficina         

Delegados 
Técnicos         

Observador         

Jurados         

Concorrentes         
Legenda: Requerido Recomendado 

Para sua segurança  
cumpra as regras! 


