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resumo 

 

 

O presente relatório foi desenvolvido do estágio curricular feito nas instalações 

da PRIO, no âmbito do mestrado de Engenharia do Ambiente, da Universidade 

de Aveiro. O objetivo deste estágio curricular consiste em rever e apresentar 

melhorias da metodologia de avaliação de riscos laborais em vigência na 

PRIO, assim como a sua aplicação em cada posto de trabalho.     

Para cumprir com os objetivos, primeiramente, foi feito um estudo sobre a 

metodologia adotada na PRIO e consequentemente uma pesquisa de diversas 

metodologias alternativas. Tendo terminado este processo, surgiram 

propostas de oportunidades de melhoria da metodologia em vigência. Após a 

fase anterior estar definida, iniciou-se a etapa seguinte de acompanhamento 

no terreno dos diferentes postos de trabalho e simultaneamente atualização 

ou criação das respetivas matrizes com identificação e classificação dos riscos. 

As principais conclusões a retirar deste estágio são que a metodologia adotada 

pela empresa é adequada e bastante completa, visto complementar diversos 

métodos. Dito isto não existe nenhuma alternativa que permite uma melhoria 

substancial na avaliação de riscos laborais. No entanto existem oportunidades 

de aperfeiçoamento na definição dos critérios de avaliação e na aplicação do 

próprio método.             
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abstract 

 

This report was developed from the curricular internship carried out in PRIO's 

facilities, within the scope of the Master's Degree in Environmental Engineering 

of the University of Aveiro. The objective of this curricular internship is to review 

and present improvements in the occupational risk assessment methodology 

in force at PRIO, as well as its application in each workstation.     

To meet the objectives, first a study was done on the methodology adopted in 

PRIO and consequently a search for several alternative methodologies. Once 

this process was completed, proposals emerged  for opportunities to improve 

the current methodology. After the previous phase was defined, the next step 

was to monitor the different work stations in the field and simultaneously update 

or create the respective sheets with risk identification and classification.  

The main conclusions to be drawn from this internship are that the methodology 

adopted by the company is adequate and quite complete, since it complements 

several methods, thus not requiring any significant change.  
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1 INTRODUÇÃO   

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular 

“Dissertação/Projeto/Estágio” do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente da 

Universidade de Aveiro, tendo por base um estágio curricular na empresa PRIO, S.A., no 

departamento Qualidade Segurança e Ambiente (QSA). 

Com este estágio pretende-se encontrar respostas a algumas questões que justifiquem a 

existência do mesmo, designadamente: por que motivo é importante avaliar os riscos 

abordados neste trabalho? Quais são as razões para existir metodologias para executar a 

análise dos riscos e quais são as principais diferenças? Por que motivo é necessário 

reavaliar periodicamente a metodologia aplicada e verificar a sua adequação?             

 

1.2 ESTÁGIO CURRICULAR 
 

1.2.1 Entidade de acolhimento: PRIO, S.A 
 

A PRIO foi fundada em 2006, pelo grupo Martifer, tendo a sede situada na Gafanha da 

Nazaré, distrito de Aveiro, Figura 1.  

 
Figura 1 - Instalações da PRIO, S.A. (Fonte: PRIO, 2020) 
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Atualmente, a empresa possui sete áreas de negócios, designadamente: Vendas Diretas, 

Rede de Postos PRIO,  PRIO Supply, Fábrica de Biodiesel, Lubrificantes, Gás e Mobilidade 

Elétrica como se observa na Figura 2. 

 

 

 

A PRIO opera e abastece combustíveis numa rede com mais de 250 postos de 

abastecimento. Estes postos dividem-se em três categorias: Company Owned, Company 

Operated (COCO), Company Owned, Dealer Operated (CODO) e Dealer Owned, Dealer 

Operated (DODO). Resumindo os COCO são postos de gestão própria, ou seja, são 

totalmente controlados pela PRIO. Em relação aos postos CODO, estes são propriedade 

da PRIO que é responsável pelos produtos comercializados e as operações, mas a 

infraestrutura e os colaboradores são geridos por terceiros. Por fim os postos DODO mais 

conhecidos por “abandeirados”, utilizam a imagem e comercializam os combustíveis da 

PRIO, mas são propriedade de terceiros que fazem a gestão e exploração das instalações. 

Em relação à área do gás, o grupo já conta com mais de 2000 pontos de venda de gás 

engarrafado. 

Para além destas vertentes, e como referido anteriormente a empresa tem uma fábrica 

responsável pela produção de biodiesel, maioritariamente a partir de óleos alimentares, 

designada por PRIO Biocombustíveis. O volume de biodiesel produzido, torna a PRIO a 

maior produtora portuguesa de biodiesel, a partir de matérias-primas residuais e a terceira 

Figura 2 - Áreas de negócio da PRIO (Fonte: PRIO, 2020) 
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maior a nível europeu. Do processo de fabrico, para além do biodiesel são gerados outros 

subprodutos, tais como sabões e glicerinas.  

Para manter a empresa competitiva e com resposta face às necessidades de combustíveis 

líquidos e GPL, a PRIO utiliza um terminal de armazenagem e logística primária 

independente no Porto de Aveiro que permite o abastecimento a partir do mercado 

internacional. Neste terminal está localizada a PRIO Supply, que contém o Parque de 

Tanques, que funciona como armazenamento de gasóleo, gasolina, biocombustíveis, 

aditivos e GPL, e o Parque de Gás, onde se realiza o enchimento e armazenamentos das 

garrafas de gás. O Parque de Tanques está ligado à Ponte de Cais 26 do Porto de Aveiro, 

onde atracam os navios para receção e expedição dos diferentes produtos para 

armazenamento. 

A PRIO é a única empresa de comercialização e distribuição de combustíveis da Península 

Ibérica com tripla certificação QSA (Qualidade (ISO 9001), Segurança (OHSAS 18001) e 

Ambiente (ISO 14001)) simultaneamente para a rede nacional de postos, a fábrica de 

biodiesel e o terminal de Tanques. Em 2020, a PRIO foi adquirida pela petrolífera 

espanhola DISA. 

 

 

1.2.2 Motivação e relevância do tema  

 

Cada vez mais o setor dos combustíveis e o energético em geral assumem um papel 

fundamental em todo o tipo de transportes e processos produtivos. Esta importância é 

verificada através dos mais recentes acontecimentos no mundo, provocando elevadas 

inflações no preço dos combustíveis e da energia e consequentemente um aumento nos 

preços dos produtos em geral.  

Como referido anteriormente a PRIO valoriza muito as questões ambientais e de 

segurança. Esses compromissos são sustentados pela tripla certificação. Para 

complementar, o facto de não existirem nenhuns acidentes significativos no histórico das 

instalações o que representa o empenho da empresa nestas questões. Para que este 

registo se mantenha intacto é obrigatório uma permanente atualização da classificação dos 

riscos ambientais e laborais. Todos estes dados dignificam a marca e são fundamentais 
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para o seu crescimento. Para obter estes resultados é necessário um trabalho conjunto 

para cumprir as obrigações legais, que irão ser mais detalhadas no capítulo seguinte.  

A PRIO é uma das empresas nacionais de referência da área. Para além da dimensão da 

companhia o tema do estágio é bastante relevante neste tipo de indústria, visto que é a 

base para a prevenção de acidentes e doenças profissionais.  

A avaliação de riscos deverá ser cuidadosamente efetuada e adequada à realidade de 

cada empresa, garantindo que todos os perigos relevantes são identificados, e indicadas 

as respetivas medidas de prevenção, bem como garantida a verificação da sua eficácia, o 

devido registo dos resultados e a avaliação em intervalos regulares. (Mendonça, 2013). A 

avaliação de riscos permite antecipar, identificar, avaliar e controlar para diferentes 

atividades as tarefas com riscos mais elevados, bem como definir prioridades de 

intervenção.   

As metodologias de avaliação de riscos são dinâmicas e devem ser revistas com 

periodicidade de modo a que acompanhem a evolução do conhecimento científico e 

técnico.         

 

 

1.2.3 Objetivos 
 

Os principais objetivos do estágio consistem na realização de uma revisão da metodologia 

de avaliação de riscos laborais em vigência na PRIO, propor sugestões para a sua melhoria 

para fazer face às necessidades da empresa e respetivas obrigações legais e por fim 

aplicar a referida metodologia em diferentes postos de trabalho.  
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1.2.4 Metodologia de trabalho 
 

Para cumprir este objetivo, adotou-se a seguinte abordagem metodológica:  

i. Revisão bibliográfica em matéria de metodologias e métodos de avaliação de riscos 

laborais em contexto industrial. Esta revisão consistiu numa pesquisa de relatórios 

e documentos científicos sem nenhum intervalo temporal em específico; 

ii. Análise crítica da metodologia de avaliação de riscos da PRIO; 

iii. Apresentação de sugestões de melhoria/atualização da metodologia de avaliação 

de riscos analisada no ponto ii; 

iv. Acompanhamento das atividades realizadas em cada posto de trabalho; 

v. Reavaliação dos riscos nos diversos postos de trabalho das instalações, aplicando 

a metodologia atualizada/melhorada; 

vi. Atualização/criação das matrizes de avaliação de risco dos diferentes postos de 

trabalho. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
 

Este relatório está dividido em 4 capítulos, para melhor compreensão do documento. 

No primeiro capítulo é feita uma introdução do estágio, que inclui uma descrição do local 

onde é realizado, a motivação para a sua escolha e relevância do tema, os objetivos e a 

metodologia de trabalho.  

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica da temática e uma descrição de 

diversas metodologias de avaliação de riscos, assim como as vantagens e desvantagens 

de cada uma. 

No terceiro capítulo é exibida a metodologia atual de avaliação de riscos laborais da PRIO 

e são apresentadas várias propostas de melhoria da mesma. Ainda neste capítulo são 

apresentados os resultados práticos do estágio. 

No quarto e último capítulo são apresentadas as considerações finais e a conclusão do 

relatório.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo apresentam-se os dados resultantes da pesquisa bibliográfica em matéria 

de riscos laborais, designadamente: (i) conceito de segurança e saúde no trabalho 

(Subcapítulo 2.2), a legislação nacional em vigência no qual a entidade de acolhimento se 

obriga a cumprir (Subcapítulo 2.3), (ii) os métodos e metodologias desenvolvidas para a 

avaliação de riscos laborais (Subcapítulo 2.4), (iii) resumo das vantagens e desvantagens 

dos métodos e metodologias apresentados no subcapítulo anterior (Subcapítulo 2.5). 

 

 

2.2 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), anualmente, ocorrem por 

todo o mundo cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho e são declaradas 160 milhões 

de doenças profissionais, de que resulta a morte de dois milhões de pessoas. 

Relativamente à União Europeia, a OIT estima mais que 150 000 trabalhadores morram 

todos os anos de doenças profissionais e que são perdidas várias centenas de milhões de 

dias de trabalho, o que se traduz, consequentemente, num impacto do produto interno 

bruto de cada país e na sua capacidade produtiva. (Direção Geral da Saúde, 2018).  

A partir destes dados é possível reconhecer que a Segurança e a Saúde no Trabalho 

(SST), mais do que uma obrigação legal, é uma necessidade que cada vez tem mais 

relevância nas organizações porque permite minimizar o número de doenças profissionais 

e maximizar o rendimento das empresas.   

O conceito da SST inclui a definição de ambiente saudável que está associada a um local 

de trabalho seguro. No caso de existirem condições de trabalho deficientes aumenta a 

probabilidade de ocorrência de consequências graves para os trabalhadores, para as 

respetivas famílias e comunidade em geral, em caso de incidente ou acidente. 

De forma a melhorar a SST, uma das ferramentas essenciais é o cumprimento da 

legislação.     
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2.3 LEGISLAÇÃO NACIONAL EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E 

AMBIENTE 
 

Sendo a indústria relacionada com os combustíveis, gás e energia bastante perigosa é 

fundamental a utilização de ferramentas que permitam diminuir a probabilidade de ocorrer 

acidentes de trabalho e doenças profissionais. Segundo a Autoridade para as Condições 

de Trabalho (ACT), nos países onde existem elevados níveis de segurança e saúde no 

trabalho a competitividade das empresas aumenta e ocorre uma diminuição nos custos 

com acidentes e doenças profissionais. Dito isto, uma das principais formas para controlar 

e garantir a segurança de todos os trabalhadores é a implementação de legislação e o 

cumprimento da mesma. 

A adoção, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Convenção n.º 155 sobre 

a Segurança e Saúde dos Trabalhadores, em 22 de junho de 1981, e a adoção, em 12 de 

junho de 1989, pela Comunidade Económica Europeia, da Diretiva 89/291/CEE, relativa à 

aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde no 

trabalho, designada de Diretiva Quadro, são marcos fundamentais em matéria de avaliação 

dos riscos (Mendonça, 2013), sobretudo no contexto europeu. 

Devido às diversas atividades existentes na PRIO muitos documentos legais são aplicados 

à atividade económica, em matéria de segurança e saúde no trabalho. Os principais 

documentos são citando a (Legislação Nacional – Segurança e Saúde no Trabalho – 

DGERT): 

• Segurança e saúde no trabalho: Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que 

regulamenta o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, nos 

termos do artigo 284º do Código de Trabalho (CT), aprovado pela Lei nº 7/2009, de 

12 de fevereiro posteriormente alterado pela Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto. 

Entretanto a Lei n.º 102/2009 sofreu várias alterações e atualizações, sendo a 

versão mais recente a Lei nº28/2016, de 23 de agosto. 

• Acidentes de trabalho e doenças profissionais: Decreto-Lei n.º 106/2017, de 29 

de agosto que regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística 

oficial sobre acidentes de trabalho. Para além deste documento, existe a Lei            

n.º 83/2021, de 6 de dezembro, que procede à alteração do regime de teletrabalho, 

alterando o (CT), aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e a Lei n.º 
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98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de acidentes 

de trabalho.  

• Equipamentos dotados de visor: Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro, que 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 90/270/CEE, do Conselho, de 29 

de maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes ao 

trabalho com equipamentos dotados de visor. 

• Equipamento de proteção individual (EPI): Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de 

outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 89/656/CEE, do 

Conselho, de 30 de novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de 

saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamento de proteção individual 

de trabalho. Posteriormente foi lançada a Portaria n.º 208/2021, de 15 de outubro, 

que altera os anexos I, II e III da Diretiva 89/656/CEE do Conselho no que se refere 

a adaptações estritamente técnicas.  

• Movimentação manual de cargas: Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de setembro, 

que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 90/269/CEE, do Conselho, de 

29 de maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde na 

movimentação manual de cargas. 

• Sinalização de segurança: Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho, que estabelece 

as prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho. 

Em complemento a esse documento existe a Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de 

dezembro, que regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho.   

• Ruído: Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

6 de fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria 

de exposição dos trabalhadores aos perigos devidos aos agentes físicos (ruído). 

• Vibrações: Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro, que transpõe para a ordem 

jurídica nacional a Diretiva 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de junho, relativa às prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança 

dos trabalhadores em caso de exposição aos perigos devidos a agentes físicos 

(vibrações). 

• Campos eletromagnéticos: Lei n.º 64/2017, de 7 de agosto, futuramente 

atualizada pela Declaração de Retificação n.º 26/2017, de 29 de setembro, que 

estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar 
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sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho e 

transpõe a Diretiva 2013/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

junho de 2013. 

• Radiações: Lei n.º 25/2010, de 30 de agosto, atualizada pela Declaração de 

Retificação n.º 33/2010, de 27 de outubro que estabelece as prescrições mínimas 

para proteção dos trabalhadores contra os riscos para a saúde e a segurança 

devidos a exposição, durante o trabalho, a radiações óticas de fontes artificiais, 

transpondo a Diretiva 2006/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

abril. Para as radiações ionizantes a legislação atual consiste no Decreto-Lei           

n.º 108/2018, de 3 de setembro, atualizado pela Declaração de retificação n.º 

4/2019, de 31 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da proteção radiológica, 

bem como as atribuições da autoridade competente e da autoridade inspetiva para 

a proteção radiológica, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

2013/59/Euratom, do Conselho, de 5 de dezembro.de 2013, que fixa as normas de 

segurança de base relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição 

a radiações ionizantes.  

• Agentes químicos no trabalho: Lei n.º 1/2001, de 6 de janeiro, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1831, da Comissão, de 24 de outubro 

de 2019, que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional 

indicativos para os agentes químicos, nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho 

e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão. 

• Agentes cancerígenos ou mutagénicos: Decreto-Lei n.º 35/2020, de 13 de julho, 

altera a proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o 

trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos, transpondo as Diretivas (UE) 

2017/2398, 2019/130, 2019/983. 

• Agentes biológicos: Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril, que transpõe para a 

ordem jurídica interna as Diretivas do Conselho 90/679/CEE, de 26 de novembro, 

e 93/88/CE, da Comissão, de 30 de junho, relativas à proteção da segurança e 

saúde dos trabalhadores contra os riscos resultantes da exposição a agentes 

biológicos durante o trabalho. O Decreto-Lei n.º 102-A/2020, de 9 de dezembro, por 

sua vez, altera as prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores contra os perigos da exposição a agentes biológicos.  

• Atmosferas explosivas: Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro, que 

transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 1999/92/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa às prescrições mínimas 



David Morais Vieira 

Departamento de Ambiente e Ordenamento 10 

destinadas a promover a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores suscetíveis de serem expostos a perigos derivados de atmosferas 

explosivas.          

 

Para além dos documentos legais acima referidos, a PRIO devido a ser uma indústria 

relacionada com combustíveis, gás entre outros produtos, está sujeita à ocorrência de 

acidentes de grande dimensão, aplicando-se assim o Decreto-Lei n.º 150/2015 de 5 de 

agosto, transpõe para o direito interno a Diretiva 2012/18/EU, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, também chamada Diretiva Seveso III, e estabelece o regime de prevenção e 

controlo de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e limitação de suas 

consequências para a saúde humana e o ambiente. O diploma aplica-se a todos os 

estabelecimentos onde estejam presentes determinadas substâncias perigosas, em 

quantidades iguais ou superiores às indicadas no Anexo I do referido documento (APCER, 

2019). Em suma, a parte da fábrica de biodiesel é um estabelecimento SEVESO de nível 

inferior e as restantes instalações SEVESO de nível superior. 

 

A partir desta listagem de documentos legais é possível perceber a abrangência de leis 

que a área dos combustíveis e energia contempla e que a legislação está em atualização 

permanente, por ser relativamente recente e existirem constantemente novos avanços no 

conhecimento. De referir que toda a legislação só tem efeito se for revista e inspecionada 

por autoridades competentes, nomeadamente a ACT. Para além destas inspeções, de 

forma a verificar a existência de inconformidades a PRIO tem frequentemente auditorias 

internas, externas e auditorias de conformidade legais.       

Estes documentos são importantes e são vantajosos para as atividades desenvolvidas pela 

PRIO, porque exigem que tudo se realize nas melhores condições possíveis de segurança, 

minimizando assim a probabilidade de existirem acidentes.     

Para que a legislação seja aplicada é necessário que todos os perigos sejam devidamente 

identificados e os riscos classificados. Para essa avaliação podem ser aplicadas diversos 

métodos e metodologias que são descritos no subcapítulo seguinte.     
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2.4 FERRAMENTAS, MÉTODOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 

Decorrente do crescente desenvolvimento industrial verificado no último século, resultou o 

aumento do fluxo de transportes de produtos tóxicos e inflamáveis que são identificados 

como atividade de risco potencial.  

A produção, armazenamento e transporte de materiais perigosos são processos vitais para 

qualquer sociedade tecnologicamente avançada e complexa. Apesar da produção e 

distribuição desses materiais estarem associadas ao desenvolvimento económico, a elas 

estão também associadas um perigo potencial a nível social e ambiental. Neste contexto 

houve uma crescente necessidade de desenvolver técnicas de melhoria da gestão de 

decisão dos riscos que envolvem materiais perigosos. (KHAN e ABBASI, 2001)     

A ocorrência de diversos acidentes industriais graves, acentuaram a preocupação com este 

tipo de atividades e criaram a necessidade de estudar e avaliar o risco da exposição 

humana, bem como desenvolver ferramentas de avaliação da segurança e de gestão de 

riscos.  

A Avaliação de risco é utilizada para caraterizar os vários tipos de riscos associados a uma 

determinada instalação industrial, uma atividade específica ou o transporte de materiais 

perigosos. As metodologias de análise de risco permitem estimar com precisão razoável 

potenciais acidentes, a frequência desses acidentes e a magnitude de seus efeitos e 

consequências. (Casal, 2017).  

 

As Metodologias de Avaliação de Riscos, mais especificamente referentes a riscos 

laborais, são uma temática com alguma flexibilidade, contudo, elas devem integrar os 

aspetos principais (adaptado da Comissão Europeia, 1996): 

• Observação dos meios circundantes do local de trabalho; 

• Identificação das atividades realizadas no local de trabalho; 

• Consideração dos trabalhos realizados no local de trabalho; 

• Observação dos trabalhos em progresso; 

• Consideração de padrões de trabalho; 

• Consideração de fatores externos que podem afetar o local de trabalho; 

• Revisão de fatores psicológicos, sociais e físicos que podem contribuir para a 

ocorrência de stress no trabalho. 
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As metodologias de avaliação de riscos necessitam de ser práticas e suficientemente 

detalhadas para permitir uma devida hierarquização dos riscos e respetivo controlo. 

Para estimar o risco podem ser considerados diversos tipos de métodos (Mendonça, 2013):  

• Métodos de avaliação qualitativos (MAQl): adequados para avaliações simples 

e normalmente complementados com outro tipo de métodos.   

• Métodos de avaliação quantitativos (MAQt): têm por objetivo obter uma resposta 

numérica da magnitude do risco através do cálculo da probabilidade e quantificação 

da gravidade das consequências. 

• Métodos de avaliação semi-quantitativos (MASqt): estes métodos aplicam-se 

quando a avaliação qualitativa é limitada para a valoração dos riscos e a avaliação 

quantitativa é demasiado complexa não justificando os custos associados. 

 

Estes tipos de métodos apresentam vantagens e desvantagens que se encontram 

resumidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens dos métodos qualitativos, quantitativos e semi-quantitativos 
de avaliação de riscos (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Métodos Vantagens Desvantagens 

MAQl 

• Método simples, sem 

necessidade de quantificação 

ou cálculos 

• Não requer identificação exata 

das consequências 

• Método subjetivo 

• Requer experiência dos 

avaliadores 

• Não permite fazer análises 

Custo/Benefício 

MAQt 

• Resultados objetivos, 

facilitando a sensibilização das 

administrações e chefias   

• Permite analisar a eficácia da 

aplicação das medidas 

preventivas/controlo   

• Permite fazer análises 

Custo/Benefício 

• Método mais complexo e 

demorado 

• Necessita de bases de dados e 

histórico de eventos credíveis 

• Exige recursos humanos 

qualificados e experientes 

• Apresenta limitações na 

quantificação do peso da falha 

humana 
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MASqt 

• Método simples 

• Permite fazer a hierarquização 

dos riscos e da respetiva 

necessidade de atuação 

• Método que abrange os 

diferentes elementos da 

organização 

• Método dependente da 

experiência dos avaliadores 

• Apresenta subjetividade nas 

escalas de avaliação 

 

Tendo feita a diferenciação entre os 3 tipos de métodos, a seguir são descritos os principais 

métodos de avaliação de riscos existentes. A opção dos seguintes métodos e metodologias 

apresentados consistiu em apresentar diversas alternativas, com diversos parâmetros e 

escalas de classificação diferentes. As principais diferenças entre os métodos e 

metodologias descritos são a complexidade, os custos e o tempo exigido para a sua 

aplicação.  

 

 

2.4.1 Checklist 
 

Checklist é um dos métodos mais básicos para identificação de perigos. Consiste numa 

lista de questões sobre o sistema ou indústria em análise, relativamente a condições de 

operação, de manutenção, do processo e outras caraterísticas relevantes da instalação 

que devem ser verificadas. Este método exige conhecimento anterior da indústria em 

análise, ou então devem ser considerados valores padrão para a sua aplicação. Para obter 

resultados credíveis deste método é recomendado que este seja aplicado por pessoal 

experiente e com experiência no sistema em análise. (Adaptado: KHAN e ABBASI, 1998) 

As checklists devem ser criadas no decorrer do processo de construção do 

estabelecimento e precisam de ser atualizadas sempre que existir alguma alteração ou 

atualização no processo. 
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2.4.2 Método da Matriz Simples 
 

Este método consiste num formato simples de avaliar qualitativamente os níveis de risco 

de acordo com a probabilidade estimada e as consequências previstas. Sendo um método 

básico é mais adequado para avaliar situações simples, em que existam poucos perigos e 

sejam de fácil visualização. Esta metodologia tem como principais objetivos a adoção de 

medidas para eliminar perigos existentes e avaliar a necessidade de outro método 

complementar para fazer avaliações de riscos mais detalhadas. (Adaptado: Cabral, 2012 

e Nunes, 2010) 

Para estimar os níveis de risco são considerados dois aspetos/termos: (i) a gravidade das 

consequências e (ii) a probabilidade de ocorrer a atividade, segundo exemplificado nas 

Tabela 2 e Tabela 3. 

 

Tabela 2 - Exemplo das classificações do grau de gravidade das consequências (Adaptado: 
Mendonça, 2013) 

Classificação qualitativa Descrição 

Ligeiras Ferimentos ligeiros, que não provocam baixa 

Graves Incapacidades temporárias, com baixa até 15 dias 

Muito graves 
Incapacidades permanentes com baixa superior a 15 dias ou 

potencial causa de morte 

 

Tabela 3 - Exemplo das classificações do grau de probabilidade de ocorrência da atividade 
(Adaptado: Mendonça, 2013) 

Classificação qualitativa Descrição 

Baixa Atividade esporádica, sem frequência definida 

Média Atividade frequente, de duração diária inferior a 2 horas 

Alta Atividade contínua, de frequência diária 
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Cada aspeto/termo considera apenas 3 classificações, visto tratar-se de um método para 

avaliação de situações simples, não se justificando uma maior complexidade. O nível de 

risco é obtido através da multiplicação do grau de gravidade das consequências e pelo 

grau de probabilidade. Esta informação é resumida numa matriz, como ilustra a Figura 3. 

Para melhor julgamento dos resultados deve ser utilizada uma comunicação cromática.    

 

 Gravidade 

Ligeiras Graves Muito Graves 

P
ro

b
a
b

ilid
a
d

e
 

Baixa Aceitável Aceitável Moderado 

Média Aceitável Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Inaceitável 

 

Figura 3 - Níveis de Risco (Adaptado: Mendonça, 2013) 

 

Depois da determinação do nível de risco é possível desenvolver as medidas de ação 

preventiva e de controlo mais adequadas a implementar, como ilustra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Medidas de ação a tomar consoante o nível de risco (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Nível de Risco Medidas 

Aceitável 
Não é preciso implementar medidas adicionais. Necessário verificações 

periódicas. 

Moderado 
Devem se tomadas medidas de forma a passar para o nível de risco 

inferior. 

Importante 
Devem se tomadas medidas num intervalo de tempo inferior aos dos risco 

moderados de forma a passar para pelo menos o nível de risco inferior. 

Inaceitável A atividade deve ser interrompida até o nível de risco reduzir.  
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2.4.3 Análise Preliminar de Riscos 
 

A análise preliminar de riscos (APR) é utilizada principalmente no início de projetos, sendo 

uma primeira análise fundamental na investigação de sistemas novos em que o 

conhecimento sobre a avaliação de riscos é mínimo. Este método tem como principais 

objetivos reduzir custos e problemas desnecessários através da adoção de medidas 

preventivas para eliminar os riscos identificados e prevenir futuros acidentes. Este método 

também permite avaliar a necessidade de fazer uma análise de risco complementar. 

(Adaptado: Cabral, 2012 e Nunes, 2010) 

Para aplicar este método é preciso definir os equipamentos e produtos relevantes para a 

execução de cada atividade/tarefa que possam representar perigo para todas as pessoas 

expostas (trabalhadores ou terceiros). Depois da identificação dos perigos podem ser 

estimadas as possíveis consequências e posteriormente classificar o nível de risco, bem 

como fazer a respetiva hierarquização dos riscos reconhecidos. Por fim, já com o nível de 

risco atribuído é possível caso se justifique adotar as devidas medidas preventivas ou 

corretivas. Esta informação está resumida na Tabela 5. 

  

Tabela 5 - Tabela resumo das principais etapas da análise preliminar de riscos (Adaptado: 
Mendonça, 2013) 

Tarefa Causas Efeitos Níveis de Risco  

Medidas 

preventivas ou 

corretivas 

Identificação 

da tarefa 

Descrição do 

equipamento ou 

produto a utilizar 

na tarefa 

Descrição das 

possíveis 

consequências 

Atribuição de uma 

classificação 

adequada ao risco 

identificado 

Identificação de 

medidas que 

permitam a redução 

ou eliminação do 

risco 
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2.4.4 Análise do Modo de Falhas e Efeitos 
 

A análise do modo de falhas e efeitos (AMFE) aplica-se sobretudo a análise de 

componentes individuais de equipamentos e instrumentos, como por exemplo bombas, 

válvulas, etc. Este método pretende determinar as consequências de possíveis falhas em 

sistemas de operação ou processo produtivo. (Adaptado: Cabral, 2012 e Roxo, 2006) 

Os principais passos desta metodologia são: 

i. Definição do sistema a estudar e criação de uma lista com todos os componentes 

e equipamentos da instalação; 

ii. Identificação de todos os tipos de falhas possíveis dos componentes e 

equipamentos da instalação (aberto, fechado, fugas, sem corrente, entre outros);  

iii. Análise das possíveis causas para cada falha identificada no ponto i; 

iv. Examinação dos efeitos de cada falha para a restante instalação e as possíveis 

consequências que podem ocorrer; 

v. Avaliação, com o método mais adequado do risco através da estimação dos níveis 

de probabilidade e gravidade dos efeitos de cada falha; 

vi. Definição de medidas preventivas, de controlo ou de eliminação do risco. 

 

A valoração do risco requer a definição de escalas para os critérios da gravidade e da 

probabilidade. Ambas as escalas da gravidade e probabilidade compreendem cinco níveis, 

sistematizados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Níveis de gravidade e de probabilidade do método AMFE (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Nível Gravidade Probabilidade 

1 Desprezível Improvável 

2 Danos ligeiros na estrutura da instalação Rara 

3 
Potencial de ocorrer lesões ligeiras em trabalhadores e danos 
importantes na instalação 

Pouco frequente 

4 Potencial de ocorrer lesões permanentes e danos graves na 
instalação 

Frequente 

5 
Potencial de ocorrer lesões mortais e danos graves que atingem os 

limites exteriores da instalação 
Muito frequente 
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Com os elementos estabelecidos é possível determinar a magnitude do risco, onde a 

pontuação referente à gravidade é colocada no eixo das abcissas (x) e a probabilidade no 

eixo das ordenadas (y), como ilustrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Escala magnitude do risco determinada segundo o método AMFE (Adaptado: 
Mendonça, 2013) 

 

A escala da magnitude do risco varia entre 11 (valor mínimo) e 55 (valor máximo) e está 

dividida em três classificações: 

• Zonas de risco elevado (vermelho): correspondente aos números 44, 45, 52, 53, 54 

e 55. Estas falhas têm que ser prontamente eliminadas. 

• Zonas de risco médio (amarelo): correspondente aos números 33, 34, 35, 41, 42, 

43 e 51. As falhas valorizadas neste intervalo devem ser minimizadas em relação 

à gravidade e à probabilidade para a zona de risco inferior sempre que seja 

possível. 

• Zonas de risco baixo (verde): correspondente aos restantes números. Esta 

classificação não exige adotar medidas adicionais, mas sempre que exista a 

possibilidade de minimizar o risco deve ser considerada essa opção.   
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A recolha dos dados necessários e os resultados da aplicação desta metodologia podem 

ser apresentados numa tabela semelhante à representada abaixo, Tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Tabela de aplicação do método AMFE (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Componentes/sistema 
Efeitos das 

falhas 

G
ra

v
id

a
d

e
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e
 

M
a
g

n
it

u
d

e
 

Recomendações 
e operações 

Nome/Ref. ª 

Modo 

da 

Falha 

Causas Local Sistema 

         

         

 

 

 

2.4.5 Análise da Segurança de Tarefas 
 

A análise de segurança de tarefas permite analisar de forma conjunta a segurança, a 

qualidade, o ambiente e a eficiência das tarefas. As principais aplicações deste método 

são na elaboração de novos procedimentos, bem como na verificação dos existentes. Tem 

como objetivo o estudo de postos de trabalho, mais especificamente atos inseguros. 

(Adaptado: Cabral, 2012)       

Este método contém as seguintes fases. 

i. Criar uma lista das tarefas sistemáticas correspondente à ocupação laboral de cada 

trabalhador; 

ii. Identificar as tarefas críticas (TC);  

iii. Descrever as tarefas mais detalhadamente por passos; 

iv. Identificar os perigos significativos em cada tarefa; 

v. Elaborar um procedimento para as tarefas críticas com as devidas recomendações; 

vi. Verificar se o procedimento é funcional; 

vii. Atualizar o procedimento sempre que necessário          
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A classificação (quantitativa) da prioridade da tarefa crítica (TC) é feita com base na soma 

dos níveis de três elementos a ela associados, nomeadamente: a gravidade do acidente 

(G), a frequência de realização da tarefa (F) e a probabilidade de ocorrência de acidente 

como demonstrado na  Equação 1. Os níveis destes elementos encontram-se na Tabela 8. 

𝑇𝐶 = 𝐺 + 𝐹 + 𝑃  Equação 1 

 

Tabela 8 – Níveis de classificação dos três elementos (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Nível Gravidade do acidente (G) 
Frequência da tarefa 

(F) 

Probabilidade de 

acidente (P) 

1 Potencial de acidente apenas 

com perda económica <250€ 

Tarefa esporádica, sem 

frequência definida 
Baixa 

2 Potencial de lesão temporária 

sem baixa e/ou perda económica 

entre 250 e 1000€ 

Tarefa com frequência 

definida, em média 

inferior a 2 horas diárias 

Moderada 

3 
Potencial de lesão temporária 

com baixa e/ou perda económica 

entre 1000 e 2500€ 

Tarefa contínua, em 

média com duração 

superior a 4 horas 

diárias 

Elevada 

4 Potencial de lesão permanente 

ou morte e/ou perda económica 

superior a 2500€ 

 

 

 

Os elementos apresentados, e a respetiva valoração, são apenas um modelo e devem ser 

estabelecidos tendo em conta as caraterísticas e o tipo de atividades da empresa.  

Após os três elementos estarem definidos calcula-se a valoração da prioridade da tarefa  e 

compara-se o valor obtido com a escala de prioridade de ação definida na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Escala de prioridade de análise da tarefa (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Valoração Descrição 

≤ 3 Tarefa não precisa de ser analisada 

> 4 e ≤ 6 Tarefa precisa de ser analisada, mas sem urgência 

> 7 Tarefa crítica, precisa de ser analisada de imediato 

 

 

De forma a facilitar a aplicação deste método é sugerido criar um documento de registo de 

forma a organizar a informação e definir as tarefas críticas e a respetiva prioridade de 

atuação, como exemplificado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Registo de avaliação de possíveis Tarefas Críticas (TC) (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Avaliação de possíveis Tarefas Críticas (TC) Ref.: 

Departamento: Posto de trabalho: 

Realizado por: Data: 

Aprovado por: Data: 

Lista de tarefas 
Identificação de perigos 

e possíveis perdas 

Avaliação do risco 

G F P TC 

      

 

Após a execução do registo anterior, a etapa seguinte consiste na elaboração de um 

procedimento para cada tarefa crítica, e averiguar a sua eficiência, de acordo com o 

formulário da Tabela 11. Este processo deve estar sujeito a constante revisão e atualização.     
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Tabela 11 - Registo para análise das Tarefas Críticas (Adaptado: Mendonça, 2013) 

Análise das Tarefas Críticas (TC)  Ref: 

Departamento: Tarefa crítica: 

Realizado por: Data: 

Aprovado por: Data: 

Passos da 

tarefa crítica 

Perigos e 

possíveis 

perdas 

Verificação de 

eficiência dos 

passos 

Recomendações/Sugestões: 

    

 

 

 

2.4.6 Análise de Árvore de Falhas 
 

O método de análise de árvore de falhas (AAF) permite estimar a fiabilidade e a 

funcionalidade de sistemas complexos. A análise, geralmente começa a partir de um ponto 

único e segue umas estrutura com forma de uma árvore interligada com caixas e símbolos 

para demonstrar a relação entre eventos (componentes mecânicos). Este método 

possibilita através da criação de cenários alternativos investigar possíveis falhas (por 

exemplo, ocorrência de um evento indesejado para um componente ou sistema). 

(Adaptado: Cabral, 2012) 

 

As falhas classificam-se em três categorias: 

• Falha primária – falha de um componente no nível mais baixo do sistema; 

• Falha secundária – falha de um componente que pode ser definida de um nível 

mais baixo, com detalhes limitados; 

• Falha de comando – um estado que é comandado por uma falha a montante. 

Depois de encontrado o defeito, que pode ser denominado Evento de Topo, é possível 

relacionar os diferentes eventos, em níveis de decomposição do sistema através de 
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operadores de Lógica Booleana, baseado num modelo dedutivo. Assim, constrói-se um 

diagrama, a partir do evento indesejado, numa abordagem “top-down”. A Figura 5 ilustra um 

exemplo de um diagrama de árvore de falhas.  

 

 

Figura 5 - Exemplo de um diagrama de árvore de falhas (fonte: URL1) 

 

Na Figura 6 estão exemplificados alguns dos símbolos principais utilizados na construção 

do diagrama e em baixo a definição dos operadores.    

 

 

Figura 6 - Exemplo de símbolos adotados no método AAF (fonte: URL2) 
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Gates (Portas) Definição 

OR 
Um evento ocorre desde que pelo menos um dos eventos de entrada 

ocorra 

AND Um evento só ocorre se todas as condições de entrada forem cumpridas 

Exclusive OR 
Um evento só ocorre se uma das condições de entrada for cumprida, e não 

se todas as condições forem cumpridas 

Priority AND 
Quando um evento ocorre apenas após uma sequência específica de 

condições  

Inhibit 
Um evento só ocorrerá se todos os eventos de entrada tiverem lugar, bem 

como tudo o que for descrito num evento condicional 

 

A AAF permite recolher informação para desenvolver possíveis melhorias no desempenho 

do sistema, através da identificação dos componentes mais sensíveis. 

A realização de uma AAF compreende várias etapas, adequadas a diferentes tipos de 

eventos indesejados, designadamente:  

i. Definir e identificar a condição da falha (perigo) de forma explícita e detalhada; 

ii. Listar todas as possíveis razões para a ocorrência da falha; 

iii. Decomposição da árvore desde o nível superior até ao nível inferior (eventos 

básicos, falhas de componentes), tendo em conta a relação entre os diferentes 

componentes até atingir a potencial causa de origem; 

iv. Avaliar a probabilidade de ocorrência para cada um dos componentes e as 

probabilidades estatísticas para toda a árvore; 

v. Verificar a estrutura da árvore de falhas e implementar modificações no processo 

em caso de necessidade; 

vi. Recolher dados, avaliar os resultados através da gestão do risco e análise 

qualitativa e quantitativa para melhorar o sistema;  
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Para além destas etapas, existem algumas sugestões que permitem melhorar a qualidade 

da análise do diagrama, resultando numa melhor aplicação do método. A saber: 

• O diagrama de AAF deve ser devidamente espaçado para eventuais ampliações ou 

alterações do esquema; 

• O Evento de Topo indesejado deve ser realista de forma a testar cenários 

alternativos que possam ser executados e que permitam corrigir o problema em 

questão; 

• Os símbolos precisam de ser rigorosos com significados específicos; 

• A análise do esquema deve ser feita por uma equipa de pessoas de diferentes áreas 

(por ex: engenheiro responsável pelo design do sistema, analista de dados); 

• As causas das falhas devem ser devidamente classificadas com diferentes códigos 

de cor para representar níveis de risco distintos; 

 

 

2.4.7 Análise de Árvore de Eventos 
 

A análise de árvore de eventos (AAE) tem como principal finalidade o estudo de áreas e 

sistemas de controlo de emergência, permitindo avaliar o potencial de ocorrência de um 

acidente resultante de uma falha de um componente ou perturbação no processo 

conhecido como Evento Inicial. Esta análise possibilita incitar no processo uma 

modificação, partindo de um evento inicial e obter informações sobre as possíveis 

consequências desse mesmo evento. Através deste diagnóstico é possível registar o 

acidente de forma sistemática e definir as sequências e os acontecimentos posteriores em 

relação ao evento inicial. (Adaptado: Cabral, 2012 e Nunes, 2010). Na Figura 7, está 

ilustrado um exemplo de um modelo de uma Árvore de Eventos. 

 



David Morais Vieira 

Departamento de Ambiente e Ordenamento 26 

 

 

 

O método de AAE tem diversas utilizações, aplicando-se a qualquer tipo de sistemas. Para 

adotar este método é necessário prever possíveis eventos não desejados e ter 

conhecimento de todas as consequências para atingir os melhores resultados possíveis. 

A AAF e AAE podem ser utilizadas de forma complementar. A primeira visa desenvolver 

medidas preventivas (que reduzam a probabilidade de ocorrência do evento indesejável) e 

a segunda visa desenvolver medidas de mitigadoras da ocorrência do evento indesejado, 

com vista a reduzir a gravidade das suas consequências.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Modelo do método de análise por Árvore de Eventos. Fonte: (Nebosh, 2016) 
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2.4.8 Método de William T. Fine 
 

O método de William T. Fine, ou simplesmente W. T. Fine tem como principal objetivo 

identificar os perigos existentes e os respetivos riscos, permitindo organizar por ordem de 

importância a prioridade da sua correção. (Adaptado: Cabral, 2012) 

 

Este método tem a seguinte sequência de fases: 

 

Na fase iii, a quantificação da magnitude do risco (MR), faz-se através de três parâmetros 

de acordo com a Equação 2, onde (C) corresponde às consequências do evento (acidente), 

(E) é a frequência de exposição ao perigo que pode provocar o acidente, e (P) representa 

a probabilidade desse possível evento perigoso ocorrer. :  

𝐺𝑃 = 𝐶 × 𝐸 × 𝑃 Equação 2 

 

Cada parâmetro da Equação 2 tem associada uma escala com os diferentes níveis, também 

designados de “fatores”. 

i
• Identificação dos perigos e os motivos que o originam

ii

• Classificação dos riscos e as respetivas consequências correspondentes a cada 
perigo assinalado em caso de acidente

iii
• Quantificação da magnitude do risco

iv
• Determinação das ações corretivas / preventivas

v
• Índice de justificação

vi
• Níveis de ação
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Na determinação do fator relativo às consequências é considerado o resultado mais 

provável do potencial acidente, tendo em conta possíveis lesões do trabalhador e/ou o 

valor das perdas (monetárias), materiais, como exemplificado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Escala de fatores das consequências do método W. T. Fine (Adaptado: Mendonça, 
2013)   

Fator Classificação Consequências 

1 Pequenos ferimentos Lesões ligeiras sem necessidade de 

baixa 

5 
Lesões com período de 

baixa 

Incapacidades temporárias (até 15 dias) 

/ Perdas < 1000€ 

25 Lesões graves 
Incapacidades permanentes ou com 

período de baixa superior a 15 dias / 

Perdas ≥ 1000€ e < 50000€ 

50 Morte Acidente mortal / Perdas ≥ 50000€ e < 

250000€ 

100 Catástrofe Elevado número de mortes / Perdas ≥ 

250000€ 

 

 

Em relação ao parâmetro da Exposição, o respetivo fator é determinado a partir da 

estimativa da frequência de exposição ao evento perigoso tendo em conta o conhecimento 

da atividade em causa, de acordo com os critério definidos na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Escala de fatores da Exposição do método W. T. Fine (Adaptado: Mendonça, 2013)   

Fator Classificação Periodicidade temporal 

1 Improvável Atividade esporádica, sem previsão de ocorrência 

2 Ocasional 
Atividade com frequência definida, mas não ocorre 

diariamente 

4 Pouco frequente 
Atividade com frequência definida, com duração inferior a 2 

horas diárias 

6 Frequente 
Atividade com frequência definida, com duração superior a 

2 horas diárias 

10 Contínuo Atividade contínua, com duração superior a 6 horas diárias 

 

O parâmetro Probabilidade, como o próprio nome indica, consiste na probabilidade de 

ocorrer um evento perigoso e, no caso de ele se concretizar  e a possibilidade de provocar 

um acidente. A escala de classificações é obtida através de uma avaliação individual de 

cada atividade e tendo em conta o histórico da atividade na empresa, como apresentado 

na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Escala de fatores da Probabilidade do método W. T. Fine (Adaptado: Mendonça, 
2013)   

Fator Classificação Consequências 

1 Quase impossível 
Probabilidade de acidente muito reduzida, sem histórico de 

ocorrência 

2 Pouco provável 
Probabilidade pequena de acidente, mas expectável a sua 

ocorrência 

4 Ocasional 
Evento perigoso sem frequência definida, com histórico de 

ocorrência de acidentes 

6 Provável 
Evento perigoso com frequência definida e probabilidade 

moderada de acidente 

10 Muito provável 
Elevada probabilidade de existir acidente sempre que ocorra 

algum evento perigoso 
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Uma vez identificados os fatores de cada um dos parâmetros definidos, que integram a 

Equação 2 determina-se a magnitude do risco (MR). A partir desse valor, classifica-se o 

nível de risco e definem-se as prioridades de intervenção e as medidas preventivas ou de 

controlo a efetuar, de acordo com a informação da Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Medidas preventivas/controlo com base no Nível de Risco (Adaptado: Mendonça, 
2013)   

Magnitude do 

Risco (MR) 

Nível de 

Risco 
Medidas preventivas/controlo 

< 20 Baixo Sem necessidade de nenhuma ação adicional 

> 20 e < 200 Moderado Situação não urgente, mas necessário atuação 

≥ 200 e < 600 Elevado 
Situação prioritária, com necessidade de medidas 

urgentes          

≥ 600 Muito elevado 

Atividade deve ser suspensa de imediato e em caso 

de não haver possibilidade de diminuir o Nível de 

Risco, deverá ser encerrada permanentemente  

 

A adoção de medidas preventivas/controlo em situações que não são urgentes está 

dependente do seu custo monetário. Quanto mais económica for a medida, mais provável 

será a sua aceitação para implementação, bem como mais célere será a sua aplicação. 

Outro aspeto essencial para a decisão de implementação de medidas não prioritárias é a 

opinião dos trabalhadores, visto que são os intervenientes que têm um maior conhecimento 

da situação. 

O Índice de Justificação (𝐽) é determinado a partir da Equação 3: 

𝐽 =  
𝑀𝑅

𝐹𝐶 × 𝐺𝐶
 

 

Equação 3 

 

Onde FC e GC dizem respeito ao fator de custo e o grau de correção, respetivamente. Os 

FC determinam-se com base no custo da medida preventiva/controlo, de acordo com os 

critérios da Tabela 16. 
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Tabela 16 - Escala do fator de custo do método W. T. Fine (Adaptado: Mendonça, 2013)   

Fator de custo (FC) Custo (€) 

1 < 100 

2 [100, 250[ 

4 [250, 1500[ 

6  [1500, 5000[ 

10 ≥ 5000 

 

O grau de correção reflete a eficácia das medidas preventivas/controlo na minimização ou 

eliminação do risco, cuja escala apresenta-se na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Escala do grau de correção do método W. T. Fine (Adaptado: Mendonça, 2013)   

Grau de correção (GC) Eficácia 

5 Diminuição do risco ligeira < 25% 

4 Diminuição do risco entre 25 e 50 % 

3 Diminuição do risco entre 50 e 75 % 

2 Diminuição do risco entre 75 e 100% 

1 Risco completamente eliminado 

 

Finalmente, calcula-se o Índice de Justificação, Equação 3 e estabelece-se a prioridade de 

intervenção, de acordo com os critérios que constam na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Classes do índice de Justificação do método de W. T. Fine (Adaptado: Mendonça, 
2013)    

Índice de Justificação (J) Intervenção 

< 10 Não justificado / Rever a medida proposta 

≥ 10 e < 20 Justificação moderada 

≥ 20 Justificação elevada 

 

Quando o índice de justificação é inferior a 10 significa que a medida sugerida não tem o 

efeito de diminuição do risco desejado, ou que a relação custo/eficácia não compensa a 

sua adoção. Para um índice ≥ 10 e < 20, a medida é considerada adequada, mas não 

prioritária. Por fim, quando o valor é superior a 20, significa que a medida é muito viável e 

que a relação custo/eficácia é muito positiva.  

Todos os critérios apresentados e a respetiva valoração, são apenas um modelo e devem 

ser estabelecidos tendo em conta as caraterísticas e o tipo de atividades da empresa.   
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2.5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE 

RISCOS 
 

Na Tabela 19 encontra-se, um resumo das vantagens e desvantagens das metodologias 

descritas anteriormente.    

 

Tabela 19 - Vantagens e desvantagens das metodologias de Avaliação de Riscos (Adaptado: 
Oliveira, 2008 e Mendonça 2013)   

Métodos 

/Metodologias 
Vantagens Desvantagens 

Checklist 
• Não necessita 

obrigatoriamente de pessoal 

com experiência  

• Apenas apresenta resultados 

qualitativos  

• Analisa um ponto de cada vez, 

não permitindo identificar 

perigos que decorram da 

interação de diferentes 

componentes 

• Existe possibilidade de alguns 

pontos essenciais serem 

descurados 

• Método não recomendado para 

análises mais detalhadas 

Metodologia 

Simples 

• Fácil aplicação 

• Fácil compreensão 

• Método rápido e com 

necessidade de poucos 

recursos 

• Aplica-se apenas a situações 

simples, cujos perigos são 

facilmente identificados 
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Tabela 19 - Continuação 

Métodos 

/Metodologias 
Vantagens Desvantagens 

Análise 

Preliminar de 

Riscos 

• Método preventivo para 

redução de custos e evitar 

acidentes graves 

• Especial utilidade na 

investigação de sistemas 

novos em que a experiência 

em riscos na sua operação é 

muito reduzida   

• Método de fácil compreensão 

e execução    

• Por ser utilizado numa fase 

precoce do projeto, existe a 

probabilidade de existir falta de 

conhecimento de todos os 

pormenores do sistema 

• Necessita de outras 

metodologias complementares 

mais específicas  

Análise do 

Modo de Falhas 

e Efeitos 

• Metodologia eficiente para 

sistemas pouco complexos 

• Permite criar uma base de 

dados de falhas de 

componentes do sistema 

• Método adequado para 

sistemas com operações de 

risco baixo a moderado ou 

situações que não justifiquem 

a metodologia HAZOP, que é 

mais demorada 

• Caso o método não seja 

utilizado corretamente pode 

tornar-se um procedimento 

ineficiente 

• Não permite interações com 

diversos componentes do 

sistema 

• Requer uma equipa de peritos 

habilitados 

Análise da 

Segurança de 

Tarefas 

• Permite analisar condições de 

segurança de todos os postos 

de trabalho 

• Define uma hierarquização da 

necessidade de atuação em 

função dos perigos 

identificados 

• Requer proximidade entre 

trabalhador e chefias, por ser 

um método com necessidade 

de acompanhamento no 

terreno das tarefas 

• Método demorado 
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Tabela 19 - Continuação 

Métodos 

/Metodologias 
Vantagens Desvantagens 

Análise de 

Árvore de 

Falhas 

• Fácil de adotar permitindo 

alterações 

• Aplicabilidade vasta da 

metodologia 

• Permite descobrir falhas 

críticas e obter um 

conhecimento mais completo 

do sistema 

• Fornece informações que 

permitem a melhoria do 

desempenho do sistema 

• Necessita de uma equipa de 

avaliação entendida com 

noções da Álgebra de Boole 

• Todos os acontecimentos em 

análise necessitam de ser 

corretamente identificados para 

não existirem erros na 

construção da árvore 

Análise de 

Árvore de 

Eventos 

• Permite prever diferentes 

cenários após ocorrer o 

evento inicial 

• Metodologia adequada a 

sistemas que apresentem 

riscos altos e que não sejam 

óbvios. 

 

• Todos os eventos precisam de 

ser antecipados e as 

consequências devem ser 

conhecidas 

• Para sistemas complexos, 

precisa de peritos 

especializados na área para a 

sua realização 

• Método demorado e com 

necessidade de muitos 

recursos  

Método W. T. 

Fine 

• Permite uma avaliação do 

risco precisa e facilmente 

ajustável considerando a 

empresa em estudo 

• Complementa a avaliação do 

risco com uma ponderação 

económica 

• O cálculo do grau de 

perigosidade é subjetivo. 

• Requer experiência na 

aplicação do método 
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3 AVALIAÇÃO DE RISCOS LABORAIS DAS INSTALAÇÕES DA PRIO 

NA GAFANHA DA NAZARÉ 

 

3.1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a PRIO adota o método HAZOP na avaliação de riscos das instalações 

industriais e nos seus sistemas e equipamentos. Este método encontra-se resumido no 

Anexo II. Por outro lado, para a avaliação de riscos laborais, a empresa utiliza outra 

metodologia completamente distinta. 

No presente capítulo descreve-se com algum detalhe, as várias etapas da referida 

metodologia (Subcapítulo 3.2) e apresentam-se algumas propostas para a sua melhoria 

(Subcapítulo 3.3). 

 

3.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS LABORAIS 
 

A metodologia de avaliação de riscos laborais nas instalações da PRIO, foi desenvolvida 

pela própria empresa. Ao longo dos anos a metodologia tem sido revista e melhorada e 

aplicada mais detalhadamente em cada vez mais postos de trabalho. Tem como principais 

objetivos a quantificação dos riscos laborais de modo a definirem-se medidas para 

minimizar ou até eliminar o risco. Esta metodologia é aplicada a todas as atividades e 

tarefas realizadas no local de trabalho pelos colaboradores e por prestadores de serviços 

nas instalações da PRIO na Gafanha da Nazaré. A implementação e atualização da 

metodologia é da responsabilidade da Direção de Qualidade, Segurança e Ambiente 

(DQSA) e o respetivo cumprimento deve ser assegurado por todos os Departamentos 

intervenientes nas atividades e tarefas avaliadas na matriz de avaliação de risco (MAR). 

A anteceder a descrição da metodologia, considera-se relevante apresentar a definição 

dos seguintes termos: 

• Perigo – ‘fonte, situação, ou ato com potencial para o dano em termos de lesão ou 

afeção da saúde, ou uma combinação destes’ (NP4397, 2008).  

• Risco – ‘combinação da probabilidade de ocorrência de um acontecimento ou de 

exposição(ões) perigosos e da gravidade de lesões ou afeções da saúde que 
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possam ser causadas pelo acontecimento ou pela(s) exposição(ões)’ (NP4397, 

2008). 

• Atividade de rotina: atividade normal da organização. 

• Atividade esporádica: situação não relacionada propriamente com a atividade da 

organização, como por exemplo, a manutenção de equipamentos e instalações.  

• Situações de emergência: situações potenciais de incidentes. 

 

A metodologia compreende as seguintes etapas, sistematizadas na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Etapas da metodologia de avaliação de riscos laborais da PRIO, S. A. 

 

Esta metodologia é aplicada sempre que se verifiquem: aquisição de equipamentos; novos 

projetos, instalações ou conceção de novas áreas de trabalho e a utilização de novos 

produtos. 

A primeira etapa (“identificação dos perigos”) é efetuada por atividade e tarefa, pela DQSA 

juntamente com a Direção responsável pela tarefa/área/local. 
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3.2.1 Gravidade 
 

A gravidade está relacionada com o potencial de afeção da saúde do trabalhador, causada 

pela sua exposição deste a um determinado perigo, e tem quatro classificações possíveis: 

• Não grave (1): Potencial para causar ferimentos ligeiros, que não provocam baixa; 

• Pouco grave (3): Potencial para causar incapacidades temporárias, até 15 dias de 

baixa; 

• Grave (5): Potencial para causar incapacidades permanentes ou com baixa 

superior a 15 dias; 

• Muito grave (10): Potencial para causar morte. 

 

Na Tabela 20, encontram-se todos os riscos suscetíveis de ocorrer na empresa, divididos 

pelos diferentes níveis de gravidade.  

 

Tabela 20 - Classificações da Gravidade para os diferentes tipos de risco (Adaptado: PRIO, 2020) 

Riscos 
Não Grave 

(1) 

Pouco Grave 

(3) 
Grave (5) 

Muito Grave 

(10) 

R
is

c
o

s
  

M
e
c
â
n

ic
o

s
 

Choques / 

Contactos 

Choques 

contra 

obstáculos 

Projeção de 

partículas; 

Choques de 

pequenos 

materiais; 

Queda de objetos; 

Abrasão; 

Entalamento; 

Escorregamento 

Contacto com 

superfícies 

cortantes; 

Contacto com 

partes móveis; 

Contacto com 

materiais e 

substâncias a 

temperaturas 

induzidas; 

Perfuração 

Atropelamento; 

Capotamento; 

Choques de 

materiais ou 

equipamentos 

de grande 

dimensão com 

trabalhadores; 

Esmagamento 

Outros ---- 
Queda ao mesmo 

nível 

Queda a 

diferentes níveis 

(< 2m) 

Queda em 

altura (> 2m); 

Soterramento; 

Afogamento 

Riscos elétricos 
Eletricidade 

estática 

Contacto elétrico 

indireto 

Contacto elétrico 

direto (trabalhos 

em baixa tensão) 

Contacto 

elétrico direto 

(trabalhos em 

média ou alta 

tensão) 
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Tabela 20 - Continuação 

Riscos 
Não Grave 

(1) 

Pouco Grave 

(3) 
Grave (5) 

Muito Grave 

(10) 

Iluminação 

Tarefas 

visuais ligeiras 

com 

contrastes 

elevados 

(ex.: trabalho em 

escritórios, 

utilização de 

monitores) 

Tarefas visuais 

normais com 

detalhes médios 

(ex.: atividades em 

fábrica, operações, 

armazém e 

manutenção)  

Tarefas visuais 

exigentes com 

pequenos 

detalhes 

(ex.: atividades 

rebarbagem e 

soldadura) 

Tarefas visuais 

muito exigentes 

com detalhes 

muito pequenos 

Ruído 

Abaixo do 

Valor de Ação 

Inferior (VAI) 

ou tempo 

médio de 

exposição 

inferior a 

1h/dia 

Entre o VAI e o 

Valor de Ação 

Superior (VAS) 

Entre o VAS e o 

do Valor Limite de 

Exposição (VLE) 

Acima do VLE 

Vibrações 

Com tempo 

médio de 

exposição 

inferior a 

1h/dia 

Abaixo do Valor 

de Ação de 

Exposição (VAE) 

Acima do Valor de 

Ação de 

Exposição (VAE) 

Acima do Valor 

Limite de 

Exposição 

(VLE) 

Ambiente térmico/ 

temperatura 

Trabalhos 

executados 

em ambientes 

controlados 

Trabalhos 

executados em 

ambientes com 

controlo limitado 

Trabalhos 

executados em 

ambientes não 

controlados 

Exposição a 

temperaturas 

induzidas (altas 

ou baixas); 

Ventilação 

insuficiente 

Radiações 

Radiações 

Não-

Ionizantes 

óticas 

artificiais 

(fontes 

triviais). (ex.: 

monitores e 

iluminação) 

Radiações Não-

Ionizantes 

óticas artificiais 

(fontes não 

triviais). 

Abaixo do VLE 

Radiações Não-

Ionizantes 

óticas artificiais 

(fontes não 

triviais). 

Acima do VLE 

 

---- 
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Tabela 20 - Continuação 

Riscos 
Não Grave 

(1) 

Pouco Grave 

(3) 
Grave (5) 

Muito Grave 

(10) 

Riscos psicossociais 

Menor 

produtividade; 

Desmotivação 

Aumento de 

custos indiretos; 

Stresse/Perda de 

concentração; 

Trabalho por 

turnos 

Mau ambiente 

psicológico nos 

locais de trabalho; 

aumento do 

absentismo 

Doenças do foro 

psicológico (ex.: 

depressões); 

aumento das 

situações de 

conflito, greves 

e 

agressões 

Riscos biológicos 

Contacto com 

agentes 

biológicos 

capazes de 

provocar 

alergias 

Contacto com 

agentes 

biológicos 

capazes de 

provocar infeções 

Contacto com 

agentes 

patogénicos com 

capacidade de 

provocar doenças 

graves 

Contacto com 

agentes 

biológicos 

capazes de 

provocar 

doenças graves 

e 

frequentemente 

mortais 

R
is

c
o

s
  

E
rg

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Movimentação 

Manual de 

cargas 

Movimentação 

de cargas em 

pequenas 

deslocações 

Movimentação de 

cargas em 

grandes 

deslocações; 

Esforços 

excessivos; 

Posturas 

incorretas 

Movimentação de 

cargas que 

impliquem 

movimento 

brusco, torção do 

tronco ou em 

posições instáveis 

Movimentação 

de cargas 

pesadas (> 20 

kg), volumosas 

ou difíceis de 

agarrar 

Posturas e tipo 

de trabalho 

Trabalho em 

secretária 

Trabalho 

monótono; 

Trabalho em 

posto fixo; 

Atendimento ao 

público 

Trabalho 

repetitivo 

Trabalho 

noturno 
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Tabela 20 - Continuação 

Riscos 
Não Grave 

(1) 

Pouco Grave 

(3) 
Grave (5) 

Muito Grave 

(10) 

R
is

c
o

s
  

Q
u

ím
ic

o
s

 

Exposição a 

poeiras e 

gases 

Com tempo de 

exposição 

inferior a 

1h/dia 

Abaixo do Valor 

Limite de 

Exposição (VLE) 

Abaixo do VLE, 

mas com 

exposição a 

agentes 

cancerígenos, 

mutagénicos ou 

tóxicos para a 

reprodução 

Acima do VLE 

Contacto 

Contato com 

substâncias 

químicas, 

irritantes 

Contato com 

substâncias 

nocivas em 

contacto com a 

pele 

Contato com 

substâncias 

tóxicas, 

inflamáveis, 

corrosivas e 

outras 

substâncias que 

provoquem 

queimaduras 

graves 

Contato com 

substâncias 

cancerígenas, 

mutagénicas ou 

tóxicas para a 

reprodução 

Riscos 

eletromagnéticos 

Exposição a 

campos 

eletromagnétic

os (ex.: 

equipamentos 

de comunicação 

e de escritório) 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Incêndio / Explosão --- --- --- 
Incêndio ou 

explosão 
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3.2.2 Frequência de Exposição/Probabilidade de Ocorrência 
 

A frequência de exposição e probabilidade de ocorrência estão relacionadas com a 

frequência de exposição a um determinado perigo (atividade de rotina ou esporádica) e a 

probabilidade de ocorrência de um determinado acontecimento perigoso (situações de 

emergência), respetivamente. Este parâmetro tem cinco pontuações possíveis, como 

ilustrado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Frequência de exposição/Probabilidade de ocorrência de uma atividade ou tarefa 
(Adaptado: PRIO, 2020) 

Pontuação 
Frequência Atividade de 

Rotina ou Esporádica 

Probabilidade de ocorrência 

Situações de Emergência 

Improvável (1) Trabalho esporádico, sem 

frequência definida. 

Acontecimento improvável, sem 

histórico de ocorrência. 

Ocasional (2) Com frequência definida, mas 

não ocorre diariamente. 

Não é normal, mas é razoável a 

expectativa de ocorrência. 

Pouco frequente (3) 
Com frequência definida e em 

média com duração inferior a 2 

horas diárias. 

Sem frequência definida, mas 

com histórico de ocorrência 

Frequente (4) 
Com frequência definida e em 

média com duração superior a 2 

horas diárias. 

Ocorre, pelo menos uma vez, em 

cada 3 anos. 

Contínuo (5) Trabalho contínuo, em média 

superior a 6 horas diárias. 

Ocorre, uma ou mais vezes por 

ano. 

 

Uma vez classificadas/quantificadas a gravidade e a frequência de 

exposição/probabilidade de ocorrência, segue-se a determinação do nível de risco, 

apresentado no subcapítulo seguinte. 
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3.2.3 Nível de Risco 

 

     O nível de risco é obtido a partir da soma das pontuações atribuídas à Gravidade e à 

Frequência de Exposição/Probabilidade de Ocorrência para cada atividade ou tarefa. Na 

Figura 9, está representada a matriz resultante da combinação dos critérios e a respetiva 

legenda com três níveis de risco. O nível de risco é calculado a partir da seguinte equação. 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎/𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 Equação 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Matriz representativa do Nível de Risco (adaptado: PRIO, 2020) 

 

 

3.2.4 Medidas de controlo 

 

Depois de determinado o nível intermédio de risco da atividade ou da tarefa definem-se as 

medidas de controlo mais adequadas a adotar para a diminuição do mesmo e se possível 

a extinção do risco. As medidas de controlo encontram-se divididas em 5 classificações 

como mostra a Tabela 22. 

 

 

 

 

 

 

Frequência/Probabilidade 

1 2 3 4 5 

G
ra

v
id

a
d

e
 

1      

3      

5      

10      

Legenda: 

          Nível de Risco Baixo → ≥ 2 e ≤ 6 

          Nível de Risco Moderado → ≥ 7 e ≤ 11 

          Nível de Risco Alto → ≥ 12 e ≤ 15  
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Tabela 22 - Medidas de Controlo a aplicar com base no nível intermédio de risco da atividade 
(Adaptado: PRIO, 2020) 

Pontuação Medidas de controlo 

1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou Sinalização. 

2 Formação específica + EPI e/ou Sinalização. 

3 
Instruções documentadas para a execução das tarefas, Formação especifica, 

EPI e/ou sinalização. 

4 
Controlos técnicos/engenharia em complemento às medidas de controlo dos 

pontos anteriores 

5 
Com uma qualquer combinação das medidas de controlo anteriores o risco é 

eliminado ou substituído 

 

3.2.5 Avaliação de risco 
 

Após ser atribuída as medidas de controlo mais adequadas para cada tarefa e tendo em 

conta o nível de risco determinado anteriormente, obtém-se a avaliação de risco. Para essa 

determinação é considerada a matriz apresentada na Figura 10, que tal como a MAR tem 

três níveis de classificação. 

 

 

Figura 10 - Matriz de Avaliação de Risco (Adaptado: PRIO, 2020) 

 

 

Nível de Risco 

   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

M
e

d
id

a
s
 d

e
 C

o
n

tr
o

lo
 1               

2               

3               

4               

5               
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Nível de Risco Baixo 
Não são necessários controlos adicionais. Deve ser realizada 

monitorização para garantir que os controlos existentes se 

mantêm. 

Nível de Risco Moderado 

Não são necessários controlos adicionais, no entanto deve, para 

estes postos de trabalho, ser realizada uma revisão à avaliação de 

riscos, com periodicidade mínima anual, para verificar se as 

medidas de controlo definidas se mantêm adequadas e suficientes. 

Nível de Risco Alto 
Situação crítica, com intervenção imediata. As atividades em curso 

devem ser interrompidas; isolar o perigo até serem adotadas 

medidas de controlo permanentes. 

 

 

3.2.6 Operacionalização da metodologia 
 

A PRIO está dividida em 4 instalações, como referido anteriormente, parque de tanques, 

parque de GPL, ponte de cais e a fábrica de biodiesel. Em todas as instalações é aplicada 

o método descrito. Para cada posto de trabalho existe uma tabela onde são preenchidos 

os seguintes pontos, como apresentado no Anexo I, Tabela 24. 

• Atividades do local de trabalho 

• Tarefas do local de trabalho (mais detalhe das atividades) 

• Tipo de atividade (rotina, esporádica ou emergência) 

• Identificação dos perigos 

• Listagem dos riscos 

• Medidas de controlo existentes (medidas preventivas) 

• Medidas de controlo adicionais (medidas que não são aplicadas atualmente, mas 

que poderão vir a ser caso sejam válidas) 

• Gravidade do risco 

• Frequência/Probabilidade de ocorrência do risco 

• Medidas de controlo (nível de controlo) 

• Avaliação do risco 

• Consequências possíveis inerentes ao risco 
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Para tornar a aplicação do método mais fácil e rápida existe uma lista com os perigos, 

riscos e as consequências previstos. Desta forma o método torna-se mais uniforme. Numa 

situação em que não esteja nesta base de dados a descrição do que se pretenda basta 

adicionar à listagem existente. Na Tabela 28 localizada nos anexos são apresentadas as 

diferentes opções predefinidas para esses três parâmetros. 

Com vista ao controlo e monitorização da segurança das instalações, verificação da 

efetividade das medidas preventivas e a eventualmente identificar novas situações de 

perigo, são efetuadas periodicamente checklists em complemento. Para além disso todas 

as atividades a ocorrer dentro das instalações têm autorizações de trabalho com toda a 

informação referente à atividade. 

 

 

3.3 PROPOSTAS DE MELHORIA DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

LABORAIS 
 

Após a revisão bibliográfica levada a cabo, no âmbito do presente trabalho, sobre outras 

metodologias de avaliação de riscos e avaliação da que é adotada pela PRIO conclui-se 

que não existe outra metodologia alternativa que permita uma melhoria significativa na 

avaliação de riscos laborais, tendo em conta os objetivos da empresa. Outro dos motivos 

para esta conclusão é o facto desta metodologia complementar diversos métodos, o que a 

torna bastante completa.    

Além disso, verifica-se que os riscos estão bem classificados e os critérios para a sua 

valoração (gravidade e frequência) são adequados e bem definidos. 

Os únicos aspetos que poderiam ser melhorados, na metodologia de avaliação de riscos 

em vigência são: 

1. Revisão de alguns termos de designação das etapas, de forma a tornar a 

metodologia mais organizada. 

• Em vez de nível de risco, poderia passar a designar-se nível intermédio 

de risco. 

• Em relação ao termo, avaliação de risco, poderia designar-se nível final 

de risco. 
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2. Em relação à gravidade a pontuação Grave (5) deveria passar a ser atribuído 

Grave (7), tornando a escala numérica melhor distribuída e permitindo uma 

classificação de nível de risco mais correta e adequada, tendo em conta as 

consequências de cada nível da gravidade. Outra hipótese poderia ser passar 

a existir 5 classificações distintas, em vez das atuais 4, que do ponto de vista 

do autor não se justifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na matriz do nível de risco intermédio, sugere-se que tenha uma legenda 

numérica ao lado como representado na Figura 9 e em cada intervalo como 

representado na Figura 11, facilitando o seu entendimento. 

4. Na matriz representada na Figura 9, para uma tarefa com pontuação Grave (7) 

e pontuação de frequência/probabilidade de ocorrência (1) e (5) o Nível de 

Risco considerado deveria ser “Moderado” e “Alto” respetivamente, como 

exemplificado na Figura 11. 

5. Na Tabela 20 sugerem-se algumas alterações que permitem uma pontuação 

mais adequada da gravidade dos diferentes riscos: 

• Queda de objetos a diferente nível (<2 metros) → Pouco grave (3) 

• Queda de objetos a diferente nível (>2 metros) → Grave (7) 

• Contato com substâncias químicas → Pouco grave (3) 

6. No tópicos das medidas de controlo, Tabela 22 a pontuação 4 e 5 poderiam 

estar agrupadas visto estarem relacionadas e assim simplificaria a matriz de 

Avaliação do Risco. 

 

 

Frequência/Probabilidade 

1 2 3 4 5 

G
ra

v
id

a
d

e
 

1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 

7 8 9 10 11 12 

10 11 12 13 14 15 

Figura 11 - Matriz representativa do Nível intermédio de Risco 
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No caso da aplicação da metodologia, as tabelas contêm toda a informação necessária 

para uma correta avaliação e os procedimentos de controlo e monitorização são 

adequados.              

 

 

 

3.4 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 
 

As atividades do estágio em “chão de fábrica” consistiram no acompanhamento no terreno 

os postos de trabalho do parque de GPL, Figura 12, que se dividem nas seguintes matrizes: 

• Armazém GPL 

• Operações GPL de descarga de garrafas 

• Operações GPL de descarga a granel 

• Operações GPL de enchimento de garrafas (G22 - garrafas pequenas e G110 – 

garrafas grandes) 

• Operações GPL de lavagem de garrafas 

• Operações GPL - máquina de lavagem de garrafas 

• Operações GPL - reservatório GPL 

• Operações GPL - caldeira 

 

Depois de concluído o acompanhamento nas instalações de GPL, transitou-se para os 

postos de trabalho do parque de tanques, Figura 13, que incluem a ponte de cais e uma 

expansão que possui matrizes de operações separadas mas muito semelhantes às do 

parque principal, visto que as atividades são similares. A listagem completa destes pontos 

é:  

• Brigadistas 

• Portaria 

• Edifício administrativo escritórios 

• Espaço de refeições 

• Circulação no exterior 

• Sala de controlo 
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• Armazém e oficina  

• Motobombas 

• Gerador 

• Tanque de água 

• Ponte de cais 26 

• Contentor ponte de cais                                

• Ecobunkers ponte de cais 

• Teletrabalho 

• MCCs 

• Operações sistema de bombagem 

• Operações SLOPs 

• Operações Bacias de retenção 

• Operações VRU (Vapor Recovery Unit) 

• Operações Ilhas de enchimento 

• Operações zona de corte 

• Operações parque geral 

• Operações sala de amostras 

• Utilização de azoto 

• Separador de hidrocarbonetos 

• Compressores  

• ETAR 

• Posto de transformação 

• Parque de resíduos, tambores e IBC’s 

 

Por fim, em relação às instalações da fábrica de biodiesel, Figura 14, os postos de trabalho 

que fui acompanhando até ao momento foram os seguintes: 

• Brigadistas 

• Portaria 

• Edifício administrativo escritórios 

• Teletrabalho 

• Cantina 

• Laboratório 

• Circulação no exterior 

Receção de navios para carga 

e descarga de produto 
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 • Descarga de flexitanques 

• Descarga de óleos 

• Descarga de metanol e metilato                       

• Descarga de ácidos, soda e aditivos 

• Carga de glicerina 

• Carga de sabões 

• Carga de gorduras 

• Tankfarm - C10 

• Tankfarm - C11 

• Tankfarm - C12 

• Processo – piso 0 

• Processo – piso 5 

• Processo – piso 10                

• Processo – piso 15             

• Processo 30 – piso 0 

• Processo 30 - piso 5 

• Lavagem com máquinas de pressão 

 

O acompanhamento de todos os postos de trabalho foi sempre realizado em conjunto com 

um colaborador específico do local em observação.  

Neste processo o tempo necessário para avaliar cada posto de trabalho variou 

consideravelmente. Geralmente para locais estacionários onde as atividades 

desempenhadas são esporádicas nomeadamente o gerador, o posto de transformação 

entre outros, o seguimento foi rápido e consistiu essencialmente numa explicação teórica 

das tarefas que se executam nesses espaços. No caso de locais como edifícios 

administrativos, cantina entre outros não existiu nenhum acompanhamento específico visto 

que fui tendo contacto regularmente, o que ao longo do tempo permitiu recolher as 

informações necessárias para fazer a avaliação do risco. Por fim para todos os postos de 

trabalho que consistiam em atividades de rotina e contínuas, nomeadamente cargas e 

descargas, todas as operações e processo foram necessárias várias horas para cada caso. 

Após acompanhar as diferentes atividades dos postos e entender melhor o seu 

funcionamento foi feita uma revisão e atualização das tabelas, conforme o modelo 

apresentado no Anexo I. Na maioria dos casos as alterações basearam-se numa melhor 

Locais onde estão situados os tanques 

Fábrica de biodiesel 

Carga e descarga 

de cisternas 
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organização da informação, mas em certos casos existiu novos perigos identificados e 

foram sugeridas algumas medidas preventivas que poderiam ser adotadas, ou que já eram 

aplicadas, mas não estavam registadas. No posto específico do laboratório foi contemplado 

no registo as novas atividades que surgiram com os novos equipamentos e os respetivos 

perigos. 

Para além disso, em certos postos de trabalho recentes, em que ainda não existia esta 

avaliação, fiz o preenchimento da tabela de raiz, seguindo o modelo do Anexo I e aplicando 

a metodologia anteriormente apresentada. A lista completa dos novos postos é: 

• Teletrabalho 

• Manutenção e limpeza 

• Ecobunkers Ponte de Cais 

• Abastecimento de lanchas Ponte de Cais (ainda não terminada) 

• Reaproveitamento água da chuva (ainda não terminada) 

• Lavagem de máquinas de pressão 

• Descarga de flexitanques 

• Carga de lamas (ainda não terminada) 

 

Até ao fim do período do estágio curricular, todos os postos de trabalhos serão 

acompanhados e as matrizes de avaliação de riscos devidamente atualizadas.   

De seguida estão representadas as plantas das três instalações já referidas anteriormente, 

devidamente legendadas. Na Tabela 23, está apresentado um pequeno excerto da 

operacionalização da metodologia explicada no (Subcapítulo 3.2).  

Após a avaliação dos diversos postos de trabalho conclui-se que as fichas existentes 

estavam no geral com os critérios bem valorados e com os perigos essenciais bem 

identificados. 
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Legenda: 

1 - Posto de controlo 

2 - Armazém e escritório 

3 - Descarga a granel de GPL 

4 - Armazenagem de garrafas GPL 

5 - Enchimento de garrafas de GPL 

3 

2

  

4 

5 

1 

Figura 12 - Instalações do Parque de GPL (Fonte: PRIO, 2020) 
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Figura 13 - Instalações do Parque de Tanques (Fonte: PRIO, 2020) 

1

  

3

  

2

  

4

  

4

  

Legenda: 

1 – Edifícios administrativos e portaria 

2 – Armazenamento de aditivos 

3 – Ilhas de enchimento das cisternas 

4 – Tanques de armazenamento de 

combustíveis 
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Figura 14 - Instalações da Fábrica de Biodiesel (Fonte: PRIO, 2020) 

1

  
2

1

  

3

  

4

  

5

  
6

  

Legenda: 

1 – Portaria 

2 – Edifícios administrativos 

3 – Cais de cargas e descargas de 

cisternas 

4 – Processo da fábrica de biodiesel 

5 – Parque de resíduos 

6 – ETAR 

7 – Armazém e oficina 

8 - Laboratório 
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8

1
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Tabela 23 - Exemplo de preenchimento da ficha de matriz de avaliação de riscos laborais (Fonte: PRIO 2022) 

Atividade 

| 

Activity 

Tarefa | 

Task 

Tipo de 

Atividade 

| 

Activity 

type 

Perigo | 

Hazard 
Risco | Risk 

Medidas de 

controlo 

existentes | 

 Existing 

control 

measures 

Medidas de 

controlo 

adicionais | 

Additional 

control 

measures 

Gravidade 

| Severity 

Frequência/ 

probabilidade 

| 

Frequence/ 

probability 

Nivel de 

risco | 

Risk level 

Medidas 

de 

controlo | 

Control 

measures 

Avaliação 

do risco | 

Risk 

Assessment 

Consequências 

possíveis inerentes ao 

risco | 

Possible 

consequences 

inherent at the risk 

Acesso | 

Access 

Circulação 

| 

Circulation 

Rotina | 

Routine 

Desnível no 

piso | Floor 

drop 

Queda ao mesmo 

nível | Fall at the 

same level 

Formação, 

sensibilização e 

informação | 

Training, 

awareness and 

information 

  3 3 Baixo 2 Baixo 

Contusão | Contusion; 

Corte | Cut; Escoriações 

| Abrasions; 

Esmagamento | 

Crushing; Fratura | 

Fracture; Hematomas | 

Bruises 

Queda a 

diferente nível 

(<2m) | Fall at a 

different level 

(<2m) 

  5 3 Moderado 2 Baixo 

Contusão | Contusion; 

Corte | Cut; Escoriações 

| Abrasions; 

Esmagamento | 

Crushing; Fratura | 

Fracture; Hematomas | 

Bruises; Morte | Death 

Emergência 

| 

Emergency 

Circulação 

a pé | 

Movement 

on foot 

Atropelamento | 

Run over 

Sinalização de 

segurança | 

Safety signs 

  10 1 Moderado 4 Moderado 

Esmagamento | 

Crushing; Fratura | 

Fracture; Hematomas | 

Bruises; Morte | Death; 

Traumatismo | Trauma 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

O estágio curricular iniciou em meados do mês de novembro de 2021 e o seu término será 

no fim de julho de 2022, porém só a partir de março de 2022 foi iniciado a tempo inteiro o 

estágio. Para cumprir com os prazos de entrega deste documento apenas foi considerado 

o trabalho desempenhado até ao dia 9 de junho de 2022. 

No âmbito do estágio curricular, a metodologia de avaliação de riscos em vigência na PRIO 

e a sua aplicação foi o foco do trabalho. No entanto, ao longo do período em que estive 

inserido na empresa tive a oportunidade de participar em diversas atividades que foram 

úteis na minha integração e que me permitiram enriquecer os meus conhecimentos.  

Comecei por participar no Acolhimento e Integração, que consiste em 2 dias de visitas às 

instalações e apresentações dos diferentes departamentos. 

Para além disso frequentei 2 formações sobre assuntos muito presentes na atualidade, 

ergonomia e cibersegurança.     

Por último participei na “Semana QSA”, que consistiu numa semana inteira de atividades 

organizadas pelo gabinete Qualidade, Segurança e Ambiente (QSA), no qual estive 

inserido durante o estágio curricular.  

 

 

4.2 CONCLUSÕES GERAIS 
 

A PRIO é uma empresa que tem diferentes vertentes sendo as principais produção de 

biodiesel, armazenamento de gasóleo, gasolina, biocombustíveis entre outros produtos e 

enchimento e armazenamento de garrafas de gás. Tendo em conta este tipo de indústria 

é essencial estabelecer metodologias de avaliação de riscos para garantir a segurança das 

instalações e de todos os colaboradores no desempenho das suas atividades. 
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Com vista a cumprir o objetivo do estágio curricular de revisão e melhoria da metodologia 

de avaliação de riscos laborais em vigência na PRIO e aplicação da mesma em diferentes 

postos de trabalho, foi necessário estabelecer uma metodologia de trabalho. O primeiro 

passo consistiu numa revisão bibliográfica da temática em questão e pesquisa sobre 

métodos e metodologias de avaliação de riscos laborais em contexto industrial. Após esta 

investigação foi feita uma análise crítica da metodologia em vigência na PRIO e 

posteriormente foram apresentadas sugestões para a sua melhoria. Concluído todo este 

processo, as etapas seguintes de acompanhamento das atividades dos postos de trabalho 

e de atualização das respetivas matrizes de avaliação de riscos foram decorrendo em 

simultâneo tendo em conta a disponibilidade dos colaboradores. 

Decorrido o estágio curricular que avaliar os riscos quer sejam laborais, ambientais ou 

relativos às instalações é fundamental, especialmente no ramo industrial da PRIO em que 

qualquer tipo de acidente pode originar consequências muito graves. Devido a esse motivo 

é obrigatório que a metodologia em vigência seja bastante detalhada e que acautele 

quaisquer cenários de perigo. Estas metodologias devem ser revistas frequentemente 

porque a informação está sempre a evoluir e sempre que existirem atividades novas. Com 

a revisão bibliográfica que fiz para redigir este relatório e cumprir com os objetivos do 

estágio posso considerar que as principais diferenças das metodologias e métodos 

encontradas são fatores temporais, monetários e de grau de detalhe da avaliação do risco. 

Para além desse aspeto todas as metodologias são mais efetivas quando são 

complementadas com outras. 

Concluindo a metodologia de avaliação de riscos laborais em vigência na PRIO é completa 

e abrange todas as necessidades da empresa. A metodologia em causa complementa 

diversos métodos referidos no capítulo 2. Devido a esse motivo considero que não exista 

alternativas que justifiquem uma alteração significativa na metodologia. No entanto 

apresento no relatório algumas propostas que na minha opinião permitem uma melhoria 

na identificação dos perigos e classificação dos riscos.          

Este estágio curricular permitiu acrescentar e desenvolver conhecimentos adquiridos 

durante o Mestrado Integrado em Engenharia do ambiente. Para além desse aspeto foi 

uma experiência muito positiva porque permitiu um primeiro contacto com o contexto 

profissional e a realidade empresarial.   
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ANEXO I 

 

 

 

Tabela 24 - Modelo da tabela de identificação de perigos e classificação de riscos para cada posto de trabalho (Fonte: PRIO 2020) 
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ANEXO II 

 

HAZOP é um método de análise de sistemas baseada em um procedimento que gera 

perguntas de maneira estruturada e sistemática através de um conjunto apropriado de 

palavras-guia.  

Este método consiste em:  

• Examinar sistematicamente cada segmento de uma instalação, visando identificar 

todos os possíveis desvios das condições normais de operação, relacionando suas 

causas e suas consequências; 

• Decidir sobre a necessidade de ações para controlar o perigo ou o problema de 

operabilidade e identificar possíveis soluções; 

• Identificar os casos em que uma decisão não pode ser tomada imediatamente e 

decidir quais informações ou ações adicionais são necessárias; 

• Relacionar as causas e consequências; 

• Avaliar a probabilidade de ocorrência (frequência) e a dimensão dos danos de cada 

desvio identificado.  

 

Neste método realiza-se uma abordagem linha a linha dos diagramas de tubagens e 

instrumentação (P&ID) da instalação com recurso a um conjunto de palavras guia 

previamente definidas. Para facilitar o estudo, essas linhas são divididas em nós funcionais, 

que são pontos essenciais do sistema, sendo cada nó numerado e considerado 

individualmente nos registos. Para cada nó são criados desvios em relação à intenção com 

recurso à aplicação das palavras guia aplicáveis ao nó em análise (mais, menos, não, 

inverso, parte de, assim como, outro que) tendo por base os parâmetros críticos do 

processo (caudal, pressão, temperatura, nível, composição), como se pode observar nas 

Tabela 25 e na Tabela 26. Para os desvios considerados como possíveis pela equipa são 

identificados as respetivas causas e consequências possíveis e as medidas de segurança 

já existentes para prevenir a sua ocorrência ou mitigar as suas consequências. 
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Tabela 25 - Palavras-guia utilizadas no método HAZOP (Adaptado: PRIO, 2021) 

Parâmetros 

Palavra-guia 

Mais Menos Não Inverso Parte de Assim como 
Outro 
que 

Caudal Mais caudal 
Menos 
caudal 

Não 
caudal 

Caudal 
inverso 

   

Pressão 
Mais 

pressão 
Menos 
pressão 

     

Temperatura 
Mais 

temperatura 
Menos 

temperatura 
     

Nível Nível alto Nível baixo      

Composição     
Falta de 

componente 
Contaminantes 

Outro 
produto 

 

 

Tabela 26 - Explicação das palavras-guia da Tabela 25 (Adaptado: PRIO, 2021) 

Palavra-guia Significado Comentários 

Mais Um aumento quantitativo da 
intenção 

Mais de qualquer propriedade física 
relevante do que o esperado. Por exemplo, 
maior caudal (fluxo ou quantidade), mais 
nível, mais temperatura, mais pressão, etc. 

Menos Uma redução quantitativa da 
intenção 

Menos de qualquer propriedade física 
relevante do que o esperado. Por exemplo, 
menor caudal (fluxo ou quantidade), menos 
nível, menos temperatura, menos pressão, 
etc. 

Não A completa negação da 
intenção 

Nenhuma parte da intenção é conseguida. 
Por exemplo, não há caudal. 

Inverso A oposição lógica da intenção 
do projeto 

O processo ocorre em ordem inversa. Por 
exemplo, caudal inverso (sentido do fluxo 
inverso). 
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Parte de Uma redução qualitativa da 
intenção 

A composição é diferente do que o 
esperado. Por exemplo, alteração na 
proporção de componentes, aditivo em falta, 
etc. 

Assim como Um aumento qualitativo da 
intenção 

Mais componentes presentes do que o 
esperado. Por exemplo, fases adicionais 
(vapor, líquido, sólido), impurezas (ar, água, 
outro produto, etc.) 

Outro que A substituição qualitativa da 
intenção 

A substituição qualitativa da intenção. Por 
exemplo, arranque, paragem, troca de 
produto, etc. Aplicável também ao parâmetro 
caudal com o significado de perda de 
contenção. 

 

Este método é adotado para avaliar os processos de receção, armazenagem e expedição 

de combustíveis líquidos e de GPL. Em relação aos combustíveis líquidos abrange as 

operações de receção a partir de navio e de cisterna rodoviária, armazenagem e expedição 

de combustíveis líquidos para cisterna rodoviária e para navio e as operações de adição 

de aditivo, coloração e de transferência entre tanques. No caso do GPL abrange as 

operações de receção, armazenagem e de expedição de GPL para cisterna e para a linha 

de garrafas G22. Para os combustíveis líquidos foram escolhidos 48 nós, enquanto que no 

caso do GPL foram considerados apenas 6. 

     O método HAZOP utilizado está estruturado em formato de tabelas em que as colunas 

têm o seguinte significado: 

• Desvio: descreve o desvio considerado o qual resulta da combinação de uma 

palavra guia com um parâmetro do processo relevante/crítico. 

• Causas: descreve as causas possíveis que conduzem ao desvio em análise. 

• Consequências: descreve as consequências potenciais do evento não desejado 

em análise em termos de danos pessoais, para o património e/ou para o ambiente. 

As consequências representam o risco da conjunção desvio/causa/consequências, 

sem considerar a segurança existente. 

• Seguranças: descreve de que forma o sistema em análise sinaliza ou reage de 

modo próprio ao desvio em análise. Para esse efeito é considerado a 

instrumentação existente (manómetros, termómetros, etc.), alarmes ou reações 
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automáticas do sistema (abertura de válvulas de escape, fecho de válvulas 

automáticas, paragem de processo, etc.). 

• Recomendações: descreve as recomendações da equipa de estudo com vista a 

reduzir o nível de risco, quando entendido como necessário e/ou para melhorar a 

segurança e/ou a funcionalidade dos sistemas estudados. 

• Comentários: contém as observações, notas e questões consideradas pela equipa 

de estudo com vista a explicitar as condições em que o desvio em análise pode ser 

criado ou foi considerado de modo a permitir uma melhor compreensão da 

abordagem seguida. 

 

Tabela 27 – Exemplo da aplicação do método HAZOP (Adaptado: PRIO 2021)  

Causas Consequências Seguranças Recomendações Comentários 

1. Rotura 

da linha 

de líquido 

1. Derrame de 

GPL. Formação 

de atmosfera 

inflamável. 

Eventual 

incêndio/explosão 

1. Especificação das 

linhas de grau superior 

ao exigível  

  

  

2. Deteção de gás na 

instalação com alarme 

de deteção de gás e 

indicação do local de 

deteção no SCADA, 

desencadeia ESD  

  

  

3. Sistema automático 

de deteção de chama 

desencadeia ESD. 

Ativação do sistema de 

extinção de incêndio 

por operador, após 

alarme. 

  

Nó: Abastecimento do reservatório TK7100 

Desvio: Mais caudal       
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A Tabela 27, representa um exemplo da aplicação do método HAZOP de um dos nós 

identificados nas instalações de GPL, considerando um desvio de mais caudal. Para cada 

causa do desvio, é realizada uma enumeração de consequências e as respetivas 

seguranças. 
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ANEXO III 

 

Tabela 28 - Lista de perigos, riscos e consequências predefinidos (Adaptado: PRIO, 2020) 

Perigos Riscos Consequências 

Acumulação de 

poeiras/partículas 
Abrasão 

Afeções osteoarticulares 

(artroses, hérnias, síndrome de 

Raynaud); Alteração da 

temperatura corporal; Lesões 

cutâneas; Perturbação do sistema 

imunológico 

Armazenagem de 

equipamentos 
Afogamento 

Afeções osteoarticulares 

(artroses, hérnias, síndrome de 

Raynaud); Dor de cabeça; 

Náuseas; Vómitos 

Armazenamento de água Atropelamento 

Afeções osteoarticulares 

(artroses, hérnias, síndrome de 

Raynaud); Fadiga; Perturbações 

dorsais/lombares 

Armazenamento de 

comburentes 
Campos eletromagnéticos 

Afeções osteoarticulares 

(artroses, hérnias, síndrome de 

Raynaud); Lesão músculo-

esquelética 

Armazenamento de 

combustíveis 
Cansaço ocular 

Alergias; Doenças infeciosas; 

Irritação; Perturbações do 

sistema imunológico; 

Traumatismo ocular 

Armazenamento de 

produtos químicos 
Capotamento 

Alergias; Irritação; Lesões 

cutâneas; Lesões respiratórias 

Armazenamento de 

substâncias inflamáveis 

Choques (de materiais, 

equipamentos) 
Amputação; Corte 
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Perigos Riscos Consequências 

Armazenamento de 

substâncias sob pressão 
Choques contra obstáculos 

Amputação; Corte; 

Esmagamento; Traumatismo 

Armazenamento em altura 
Contacto com agentes 

biológicos 
Amputação; Corte; Traumatismo 

Atendimento ao público Contacto com bactérias Amputação; Morte; Traumatismo 

Circulação a pé 
Contacto com combustíveis 

gasosos 

Asfixia; Dor de cabeça; 

Intoxicação; Lesões respiratórias; 

Queimaduras; Náuseas; 

Perturbações do sistema nervoso 

central; Sonolência; Vertigens; 

Vómitos 

Circulação de 

máquinas/viaturas 

Contacto com combustíveis 

líquidos 

Asfixia; Dor de cabeça; 

Intoxicação; Lesões respiratórias; 

Perturbações do sistema nervoso 

central; Sonolência; Traumatismo 

ocular 

Circulação em viatura 
Contacto com combustíveis 

sólidos 

Asfixia; Dor de cabeça; 

Intoxicação; Morte 

Circulação noturna 
Contacto com feridas abertas 

(Sangue) 
Asfixia; Esmagamento; Morte 

Combate das chamas Contacto com fungos 
Asfixia; Intoxicação; Cegueira; 

Contusão; Traumatismo 

Contacto com 

componentes mecânicos 

em movimento 

Contacto com parasitas 

Asfixia; Lesões cutâneas; Dor de 

cabeça; Lesões respiratórias; 

Náuseas; Queimaduras; Vómitos 

Contacto com equipamento 

elétrico 
Contacto com peças móveis 

Asfixia; Lesões cutâneas; Lesões 

respiratórias; Queimaduras 
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Contacto com 

equipamentos térmicos 
Contacto com queimaduras Asfixia; Morte 

Contato com pessoas, 

matérias, objetos e 

equipamentos 

potencialmente 

contaminadas com COVID 

19 

Contacto com substâncias 

CMR 

Asfixia; Queimaduras; Lesões 

respiratórias; Intoxicação; Morte 

Derrame 
Contacto com substâncias 

corrosivas 

Cegueira; Doenças infeciosas; 

Irritação; Lesões cutâneas; 

Lesões respiratórias; 

Perturbações do sistema 

imunológico 

Desnível no piso 
Contacto com substâncias 

extremamente inflamáveis 

Cegueira; Intoxicação; Irritação; 

Lesões cutâneas; Traumatismo 

ocular 

Equipamento sob pressão 
Contacto com substâncias 

inflamáveis 

Cegueira; Lesões cutâneas; 

Lesões respiratórias; 

Queimaduras 

Equipamentos ruidosos 
Contacto com substâncias 

irritantes 

Constipações; Quebras de 

Tensão 

Esticar mangueiras/criação 

de cortinas de água 

Contacto com substâncias 

nocivas 

Contusão; Corte; Escoriações; 

Esmagamento; Fratura; 

Hematomas 

Exposição a gases de 

combustão 

Contacto com substâncias 

quentes 

Contusão; Corte; Escoriações; 

Esmagamento; Fratura; 

Hematomas; Morte 

Formação de atmosferas 

explosivas 

Contacto com substâncias 

químicas 
Contusão; Hematomas 
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Fuga 
Contacto com substâncias 

tóxicas 

Corte; Esmagamento; 

Hematomas 

Iluminação 

deficiente/inadequada 

Contacto com superfícies 

cortantes 

Doenças infeciosas; Perturbações 

do sistema nervoso central 

Manipulação de resíduos 
Contacto com superfícies 

frias 

Dor de cabeça; Fadiga; 

Perturbações psicossociais 

Manutenção de 

máquina/equipamento 

elétrico 

Contacto com superfícies 

quentes 
Dor de cabeça; Fadiga visual 

Movimentação manual de 

cargas 
Contacto com vírus Dor de cabeça; Náuseas; Vómitos 

Movimentação mecânica 

de cargas 
Contacto elétrico direto Eletrização 

Objetos suspensos Contacto elétrico indireto 
Eletrização; Electrocução; 

Queimaduras 

Obstáculos no piso 
Contaminação do Solo 

(Águas do Canelete) 
Entorses; Fratura; Hematomas 

Piso deteriorado Depressão Escoriações; Queimaduras 

Piso Escorregadio Eletricidade estática 
Esmagamento; Fratura; 

Hematomas; Morte; Traumatismo 

Piso Obstruído Entalamento 
Fadiga visual; Traumatismo 

ocular 

Possível contacto com 

fluídos resultantes do 

processo produtivo 

Escorregamento 
Fratura; Hematomas; Morte; 

Traumatismo 
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Possível contacto com 

microrganismos 
Esforços excessivos 

Infartos; Ataques de Pânico; 

Quebra de Tensão 

Possível contacto com 

produto não perigoso 
Esmagamento Intoxicação; Asfixia; Irritação 

Postura de trabalho Explosão 

Irritação; Lesões cutâneas;  

Perturbações do sistema nervoso 

central 

Rebentamento de 
mangueira 

Exposição a gases 

Irritação; Lesões cutâneas; 

Lesões respiratórias;  

Perturbações do sistema nervoso 

central 

Rebentamento de tubagem Exposição a poeiras Lesões cutâneas; Queimaduras 

Sobre enchimento 
Exposição a radiações não 

ionizantes 

Perturbações do sistema 

circulatório; Traumatismo ocular 

Trabalho a temperaturas 
baixas 

Exposição a radiações óticas 

artificiais 
Queimaduras 

Trabalho a temperaturas 
elevadas 

Exposição a radiações ultra 

violenta 
Surdez 

Trabalho abaixo do nível do 
solo 

Exposição a 

radiofrequências 

Tosse, Febre, Dispneia, 

Pneumonia, Morte 

Trabalho ao ar livre Exposição a ruído  

Trabalho com 

materiais/substâncias a 

temperaturas induzidas 

Exposição a temperaturas 

baixas 
 

Trabalho em altura 
Exposição a temperaturas 

elevadas 
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Trabalho em condições 

ATEX 
Exposição a vibrações  

Trabalho em posto fixo 
Gases e vapores detetáveis 

organolepticamente 
 

Trabalho monótono 

Gases e vapores não 

detetáveis 

organolepticamente 

 

Trabalho por turnos Incêndio  

Trabalho repetitivo 
Injeção de fluídos a alta 

pressão 
 

Trabalhos com 

equipamentos sob pressão 
Monotonia  

Trabalhos em espaços 

confinados 
Perfuração  

Trabalhos em tensão Posturas incorretas  

Trabalhos minuciosos Projeção de líquidos  

Transferência de produtos Projeção de partículas  

Utilização de água 
Queda a diferente nível 

(<2m) 
 

Utilização de combustíveis Queda ao mesmo nível  

Utilização de equipamento 

dotado de visor 

Queda de objetos/materiais a 

diferentes níveis (<2m) 
 

Utilização de equipamentos 

móveis 

Queda de objetos/materiais a 

diferentes níveis (>2m) 
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Utilização de ferramentas Queda em altura (>2m)  

Utilização de fluídos sob 

pressão 
Reações químicas adversas  

Utilização de máquina de 

corte 

Risco Biológico / Vírus 

COVID 19 
 

Utilização de máquina de 

furação 
Sobrecarga de trabalho  

Utilização de 

máquina/equipamento 

elétrico 

Soterramento  

Utilização de 

máquina/equipamento 

pneumático 

Stresse/Perda de 

concentração 
 

Utilização de 

máquina/equipamento 

ruidoso 

Trabalho por turnos  

Utilização de máquinas 
Trabalhos em condições 

atmosféricas adversas 
 

Utilização de substâncias 

corrosivas 
Ventilação insuficiente  

Utilização de substâncias 

explosivas 
  

Utilização de substâncias 

gasosas 
  

Utilização de substâncias 

inflamáveis 
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Utilização de substâncias 

irritantes 
  

Utilização de substâncias 

nocivas 
  

Utilização de substâncias 

químicas 
  

Utilização de substâncias 

químicas voláteis 
  

Utilização de substâncias 

tóxicas 
  

Utilização dos canhões de 

água / Espumífero 
  

Vitimas inconscientes / 

ferimentos 
  

 


