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ENQUADRAMENTO
PNSOC

“O valor da saúde e segurança no trabalho”
Condições de trabalho saudáveis e seguras são
um pré-requisito para uma mão de obra saudável
e produtiva.
As boas práticas de saúde e segurança no
trabalho contribuem para tornar as empresas
mais produtivas, competitivas e sustentáveis.
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ENQUADRAMENTO
PNSOC

O direito a um local de trabalho
saudável e seguro está
consagrado no 10.º principio do
Pilar Europeu dos Direitos
Sociais.

10. Ambiente de trabalho são, seguro
e bem adaptado e proteção dos
dados
•Os trabalhadores têm direito a um elevado
nível de proteção da sua saúde e segurança
no trabalho.

•Os trabalhadores têm direito a um ambiente
de trabalho adaptado às suas necessidades
profissionais, que lhes permita prolongar a
sua participação no mercado de trabalho.
•Os trabalhadores têm direito à proteção dos
seus dados pessoais no âmbito do trabalho.
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ENQUADRAMENTO
PNSOC

A saúde e segurança do
trabalho estão entre os
pilares fundamentais do
trabalho digno.
Pilares do
Desenvolvimento
sustentável

Pessoas

Trabalho Saúde e
Segurança do
Digno
Trabalho

WHO/HSE/PHE, 2014
UNEP/ILO/IOE/ITUC, 2008
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ENQUADRAMENTO
PNSOC

Profundas mudanças do mundo laboral…

Mudanças
da força
de
trabalho
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Transição
digital

Transição
ecológica

Desafios

económicos

Potenciais
crises
sanitárias

Outras

“Revolução” tecnológica
Alteração do conceito tradicional de “local de trabalho”

Complexidade das avaliações de risco…
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ENQUADRAMENTO
PNSOC

A Comissão apela aos Estados-Membros para que:
“Forneçam melhores orientações e formação para a avaliação de riscos e
medidas de prevenção, em especial às microempresas e às PME”.
Quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho 2021-2027 - Saúde e segurança no
trabalho num mundo do trabalho em evolução

A avaliação da estratégia 2007-2012 salienta, em especial “a necessidade de
abordar de forma mais eficaz”:
• “o impacto das ações preventivas específicas nas empresas individuais
(nomeadamente as PME)”;
• “a prevenção efetiva de doenças profissionais e de doenças relacionadas com
o trabalho”.
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e
4

ao Comité das Regiões relativa a um quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho 20142020, COM(2014) 332 final.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A legislação

PNSOC

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho (RJPSST)
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro (na sua atual redação)
Serviços de Segurança e Saúde
do Trabalho (SST)

Manter atualizados, para efeitos de
consulta, os resultados das avaliação
dos riscos profissionais
(alínea a, nº 2, artigo 73.º-B)

Proceder à avaliação dos riscos
(alínea b, nº 1, artigo 73.º-B)

Elaborar o
relatório
(alínea b, nº 1, artigo
73.º-B)

Elaborar o plano
de prevenção de
riscos
profissionais
(alínea c, nº 1, artigo 73.º-B)

7
Sandra Moreira

PNSOC

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Avaliar
Porque avaliamos o risco?

Prevenir
Reduzir ou eliminar os riscos profissionais
Proteger a saúde e segurança dos trabalhadores
Garantir condições de trabalho dignas (…)
“A prevenção dos riscos profissionais deve assentar numa correta e permanente avaliação de
riscos” (n.º 3, artigo 5, RJPSST)

PNSOC

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Morte e doença “ligadas” ao trabalho

Acidentes de trabalho mortais na EU

Acidentes de trabalho mortais em PT
2019

2020

124

2021

136

139

Fonte: ACT (site)
Fonte: Comissão Europeia, Estratégia SST: 2021-2027

https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/
OSHA, 2021

9

ESTATÍSTICA DE DOENÇAS PROFISSIONAIS
PNSOC

(dados recebidos pela DGS relativos aos anos 2014 a 2020 – estatística não oficial)
% Certificações DP -

CANCRO PROFISSIONAL

CORTIÇA, MADEIRA, BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS,
SULFATO DE COBRE, ALGODÃO, CIMENTO, PESTICIDAS, CEREAIS,
FARINHA

31,5%

AMIANTO

22,2%

BENZENO, TOLUENO, XILENO E OUTROS HOMÓLOGOS DO
BENZENO

16,7%

RADIAÇÕES IONIZANTES

9,3%

AMINAS AROMÁTICAS

3,7%

RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS

3,7%

41200 - Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)
47522 - Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares, em
estabelecimentos especializados
7210 - Extração e preparação de minérios de urânio e de tório
23650 - Fabricação de produtos de fibrocimento
31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
86100 - Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

11,4%
6,8%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
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PNSOC

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Risco

h) «Risco» a probabilidade de concretização do DANO em
função das condições de utilização, exposição ou interação do
componente material do trabalho que apresente perigo.
alínea h), artigo 4.º. da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro
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ETAPAS DE AVALIAÇÃO DO RISCO
Registos

PNSOC
Gestão do risco
Avaliação do risco
Análise do risco

Etapa 1: Identifique os perigos;

Identificação do perigo/
fator de risco

Etapa 2: Identifique quem pode
ser afetado e como;
Etapa 3: Avalie o risco –
Identifique e decida sobre as
medidas de controlo do risco de
segurança e saúde;

Identificação dos
trabalhadores expostos

Valoração do risco (critérios
de aceitabilidade)

Passo 5: Registe os resultados,
monitorize e reveja a avaliação
de risco e atualize quando
necessário.

Controlo do risco

Sandra Moreira

Comunicação

Estimativa do risco

Passo 4: Registe quem é
responsável pela implementação
de cada medida de controle e o
prazo;
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ETAPAS DE AVALIAÇÃO DO RISCO
PNSOC
Etapa 1. Identificação dos perigos e das pessoas em risco
Análise dos aspetos do trabalho que podem causar danos, e
identificação dos trabalhadores que podem estar expostos ao
perigo.

Etapa 2. Avaliação e priorização dos riscos
Apreciação dos riscos existentes (gravidade e probabilidade dos
potenciais danos…) e classificação desses riscos por ordem de
importância.

Etapa 3. Decisão sobre medidas preventivas
Identificação das medidas adequadas para eliminar ou controlar os
riscos.

Etapa 4. Adoção de medidas
Aplicação das medidas de prevenção e de proteção
através da elaboração de um plano de prioridades.

Etapa 5. Acompanhamento e revisão
A avaliação deve ser revista regularmente para
assegurar que se mantenha atualizada.

FONTE: https://oiraproject.eu/pt/how-carry-outrisk-assessment
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ETAPAS DE AVALIAÇÃO DO RISCO
PNSOC

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018
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ANÁLISE DO RISCO
PNSOC

Análise do risco
Etapa essencialmente descritiva sobre os elementos, condições e processos
de trabalho e a(s) atividade(s), com ênfase na perspetiva da adversidade
potencial do trabalho na saúde e segurança do trabalhador.
- Visitas aos locais de trabalho
- Inquéritos/questionários
- Análise documental

- Contacto/interação com
empregador / trabalhadores
•Brainstorming
•Relatos
•Reuniões (…)
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PNSOC

ANÁLISE DO RISCO
Identificação do perigo/ fator de risco
CONDIÇÕES
FÍSICAS

FATORES DE RISCO
“PARA A
SEGURANÇA”

ESSENCIALMENTE acidentes de trabalho
PERIGOS /
FATORES
DE RISCO
de
natureza:

-

Instalações /
espaços de
trabalho

-

Máquinas

-

Utensílios/
ferramentas
(manuais)

-

Meios de
transporte

-

Sandra Moreira

Mecânica
Operacional
(…)

(…)

CONDIÇÕES
AMBIENTAIS

FATORES DE
RISCO “PARA A
SAÚDE”

ESSENCIALMENTE doenças profissionais e outras
doenças ligadas ao trabalho
PERIGOS /
FATORES
DE RISCO
de
natureza:

Física

Química
-

-

Benzeno
Álcoois
Crómio (…)

Psicossocial
-

Exigências do trabalho
Conflito trabalho/família
Inadequação da
autonomia ou controlo
(…)

Vibrações
Ruído
Radiações
Uso continuado
da voz (…)

Biológica
-

Bacilo da Tuberculose
Vírus da hepatite
Coronavírus (…)

Biomecânico [“ergonómico”]
-

Pressão por posição ou atitude de trabalho
Sobrecarga por posição ou atitude de trabalho
(…)

PNSOC

ANÁLISE DO RISCO
Identificação dos trabalhadores expostos
Especial atenção:

Quais são os
trabalhadores expostos?

-trabalhadores
deficientes;

• os trabalhadores expostos ao
determinado fator de risco…
• as atividades de potencial
risco elevado…
• a forma(s) de exposição
profissional…

-trabalhadores jovens e
“séniores”;
-trabalhadores sem
formação ou
inexperientes;
-trabalhadores isolados
nas suas atividades
profissionais;
-trabalhadores
migrantes;
-trabalhadoras
grávidas…

Se têm queixas?

Se têm conhecimento/formação/correto
comportamento preventivo?
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ANÁLISE DO RISCO
Métodos

PNSOC

Lista de
verificação

Árvore de falhas
(FTA)

Árvores de
acontecimentos

Método William
T. Fine

Bow-Tie

Método
Simplificado,
MARAT

GP = C x E x P
GP – Grau de Perigosidade do
Risco
C – Consequências esperadas
E – Tempo de exposição do
trabalhador à situação de risco
P – Probabilidade de ocorrência

ND – nível de deficiência
NE – nível de exposição
NP – nível de probabilidade
NC – nível de consequência
NR – nível de risco
NI – nível de intervenção
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ANÁLISE DO RISCO
Métodos

PNSOC

Exemplo

Método(s) para avaliação
detalhada ou específica

Método(s) semi-quantativo(s)
(avaliação global)
Visita às instalações - Lista de verificação
+ “Interação” com trabalhadores

•Reunião inicial
•Análise
documental
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Biomecânico [“ergonómico”]
PNSOC

Body Map – Avaliação de
Desconforto Postural

RULA – Rapid Upper Limb Assessment

REPA – Rapid Entire Body Assessment

(Corlett e Bishop, 1976)

20

Físico
PNSOC

Níveis de iluminância
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PSICOSSOCIAIS
PNSOC

Natureza psicossocial

Que metodologia de avaliação?
Questionários

Fatores de
risco

Observação
in loco

Exemplos de Instrumentos:
•Copenhagen Psychosocial
Questionnaire (COPSOQ)
Ocorrências
críticas

Efeitos
adversos na
saúde
(perceção)

Sandra Moreira

•Escala de Conflito Intragrupal

•Job Content Questionnaire
•Work Design Questionnaire
•Outros específicos…

Dinâmicas de
grupo…

QUÍMICO
PNSOC

•Ficha de dados de
segurança

CMR –Cancerígenos,
Mutagénicos e Tóxicos para a
Reprodução
Anexo 3

•VLE
•Método Stoffenmanager
•Método Coshh Essentials
•Método Advanced Reach Tool (ART)

•(…)
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ANÁLISE DO RISCO
PNSOC

“individualizada”

Método(s) para avaliação
detalhada ou específica

Os
trabalhadores
têm direito a
um ambiente
de trabalho
Método(s) semi-quantativo(s)
adaptado às
(avaliação global)
suas
necessidades
profissionais Visita às instalações
- Lista de verificação
•Reunião inicial
•Análise
documental
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ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO RISCO
PNSOC

Comunicação
com o
Serviço de
Saúde do
Trabalho
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SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO
PNSOC

Processo de vigilância da saúde do trabalhador (ao abrigo da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro)
Análises/Avaliações de risco

Comunicação
com o
Serviço de
Segurança do
Trabalho

Fonte: Guia Técnico n.º 3, DGS/PNSOC
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AVALIAÇÃO DO RISCO
Relatórios – a estrutura

PNSOC

OIT
5 Etapas

E1: Identifique os perigos; E2: Identifique quem pode ser afetado e como; E3: Avalie o risco;
E4: Registe quem é responsável pela implementação de cada medida de controle e o prazo;
E5: Registe os resultados, monitorize e reveja a avaliação de risco e atualize quando necessário.

Exemplo 1
Tarefa / Local
de trabalho

Perigos

Riscos

Perigos

Riscos

Avaliação de
risco

Medidas preventivas

Medida já
implementada

Medida a
implementar

EPI´S

Exemplo 2
Atividade

Avaliação de risco
P
GR
C

Classificação

Medidas

Exemplo 3
Tarefa/Local

Perigo

Risco

Avaliação de risco
P

G

R

Ações de Controlo

Exemplo 4
Item

Localização/
Atividade/
Processo

Descrição do perigo/
situação perigosa

Avaliação de Riscos

Efeito/
Risco

Aceitável
ND NE NP NC NR NI

Há necessidade de harmonização?
Sandra Moreira

Não Aceitável

Medidas de
Controlo
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AVALIAÇÃO DO RISCO
Relatórios – a estrutura

PNSOC

OIT
5 Etapas

E1: Identifique os perigos; E2: Identifique quem pode ser afetado e como; E3: Avalie o risco;
E4: Registe quem é responsável pela implementação de cada medida de controle e o prazo;
E5: Registe os resultados, monitorize e reveja a avaliação de risco e atualize quando necessário.
ND – nível de deficiência; NE – nível de exposição;
NP – nível de probabilidade
NC – nível de consequência; NR – nível de risco; NI – nível de intervenção

Exemplo 5

Grupo Profissional:

Tarefas

Equipamentos
Produtos

Riscos
Risco 1 – (….)

NI

Riscos

Grupo
Posto
Profissional
Trab.

Posto Avaliação de Riscos Medidas preventivas
Medidas a implementar
Trab. ND NE NP NC NR NI já implementadas
1
2
3
4

Medidas

Responsáveis

Prazo de
Implementação
Proposto

Monitorização
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PNSOC

AVALIAÇÃO DO RISCO
Formulários de Registo

30
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PNSOC

AVALIAÇÃO DO RISCO
Formulários de Registo

As medidas de prevenção implementadas devem ser antecedidas e corresponder ao
resultado das avaliações dos riscos associados às várias fases do processo produtivo (…) de
modo a obter como resultado níveis eficazes de proteção da segurança e saúde31 do
Sandra
Moreira
trabalhador
(n.º 3, artigo 15, RJPSST).

AVALIAÇÃO DO RISCO
Formulários de Registo

PNSOC

Quais são os
perigos?

Quem pode ser
afetado e como?

O que já está a ser feito
para controlar os riscos?

Quais as principais ações a
realizar para controlar o risco?

Quem precisa de
realizar a ação?

Quando a ação
é necessária/
implementada?

Feito/
Realizado
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PNSOC

AVALIAÇÃO DO RISCO
Relatórios - conteúdo

Laboratório
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PNSOC

AVALIAÇÃO DO RISCO
Relatórios - conteúdo
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PNSOC

AVALIAÇÃO DO RISCO
Relatórios - conteúdo

Vapores?
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AVALIAÇÃO DO RISCO
Relatórios - conteúdo

PNSOC

TAREFA: Receção
Perigo

Natureza do Risco

Movimentação
de cargas
(colocar tambor
deitado; peso
cerca 16 kg)

Segurança Ocupacional
Constrangimentos físicos /
sobre esforços, com
deslocações, entorses ou
distensões nas costas e
membros superiores

C

E

P

GP

GP

Medidas de
Controlo

5

10

0,1

5

Aceitável

Pe.2.4.
Po.2

pontuação

classificação

Saúde Ocupacional
Lesão a nível da região
lombar (LMERT)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
PNSOC

Serviços de Segurança e Saúde do
Trabalho (SST)

•Médico do trabalho
•Técnico (Superior) de SST
•Enfermeiro do trabalho
•Psicólogo do trabalho
•Ergonomista
•…

Trabalho conjunto e multidisciplinar
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
PNSOC
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
PNSOC

- A avaliação de risco requer que sejam previamente estabelecidos os fatores de
risco a avaliar e o(s) instrumento(s) / métodos que permitem a avaliação de
cada fator.
- É necessário assegurar avaliações completas e específicas assim como
resultados das medidas preventivas e da efetividade da prevenção.
- Foco no potencial dano do trabalhador
- Harmonização de alguns procedimentos

- Abordagens técnicas mínimas

- Tempo de afetação para a avaliação de risco/trabalhador
- Ferramentas tecnológicas de SST

- Indicadores de SST (...)

- Somente com a congregação da informação, do conhecimento e das
competências dos vários profissionais que integram os Serviços de SST/SO se
conseguirá obter uma estratégia de prevenção dos riscos profissionais
robusta e efetiva que assegure a saúde e bem-estar dos trabalhadores.
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Muito obrigado pela Vossa atenção!
sandramoreira@dgs.min-saude.pt

Microsite do “Programa Nacional de Saúde Ocupacional”:
www.dgs.pt/saude-ocupacional.aspx

