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 INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Setor Mineiro, no qual a Lusorecursos Portugal Lithium S.A. se integra, e a indústria extrativa 

em geral é ainda hoje considerada uma atividade de Elevado Risco e assim, pela alínea b) do artigo 

79.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, a Empresa é obrigada a organizar Serviços Internos, 

criados pela própria Empresa, fazendo parte da Estrutura da mesma e funcionando sob o 

enquadramento hierárquico, embora com autonomia técnica, da Administração ou da Direção da 

mina (Direcção-Geral) e do Diretor Técnico ao qual reporta. 

A Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não pode ser uma atividade separada nem tratada 

de uma forma autónoma nas Empresas deste sector - deve corresponder a uma Componente 

Integrada no Sistema de Gestão Geral dessas Organizações. 

O Empregador deve assegurar a existência de Programas e de um Plano de Segurança e Saúde 

que satisfaçam os Princípios Gerais da Prevenção e, as obrigações gerais do Empregador e que 

estabeleçam com a possível precisão as regras, a observar no local de trabalho. 

A elaboração desse Plano deve atender à ocorrência de outras atividades e, à prevenção de 

elementos já existentes no local ou no meio envolvente, as quais possam prejudicar ou 

condicionar os trabalhos. 

 

1. A Segurança, Saúde e Bem-Estar do Trabalho e a Competitividade das 
Empresas 

O paradigma da Competitividade Industrial sofreu muitas alterações ao longo das últimas 

décadas. 

O paradigma anterior afirmava que a concorrência se baseava no custo dos fatores, tais como a 

mão-de-obra e as matérias-primas. Resistiam e progrediam a Organizações que tivessem os 

custos mais baixos. 

Era o caso de Portugal, em que as Empresas sujeitas à concorrência internacional tinham, na 

maioria dos casos, uma competitividade assente nos baixos salários e num trabalho pouco 

qualificado. 

Entretanto, a globalização, facultou às Empresas a possibilidade de obter matérias-primas, capital 

e conhecimentos nos mercados internacionais. 
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Permitiu, transferir certas atividades para outras regiões do mundo, onde podem beneficiar do 

baixo custo da mão-de-obra ou do capital. 

Ao mesmo tempo, as tecnologias possibilitaram às Empresas eliminar, anular ou contornar 

debilidades em fatores locais (como, por exemplo, elevados salários ou reduzidas horas de 

trabalho), através do fornecimento de produtos de alta qualidade e com requisitos técnicos muito 

elevados. 

Atualmente, entende a Lusorecursos que a compreensão do conceito de Competitividade reside, 

fundamentalmente, em dois fatores: a produtividade e a eficiência. 

A produtividade não é mais do que o valor da produção (num mercado concorrencial) 

correspondente ao custo do trabalho e ao custo do capital investido, num dado período. É a 

produtividade que determina os salários e a remuneração dos capitais investidos, as duas 

principais fontes de rendimentos dos Indivíduos, das Empresas e, por último, do próprio Estado. 

Para adquirir e sustentar a competitividade, as empresas têm de competir a nível global. Têm de 

adquirir matérias-primas e capitais nos mercados com melhores preços, transferir para outras 

regiões do mundo as atividades menos exigentes em termos de aptidões e competências, por 

forma a beneficiar de custos de mão-de-obra mais reduzidos, ou aceder a novas tecnologias. 

Essas Empresas têm, no entanto, que ter um núcleo com base doméstica, onde deve residir a sua 

investigação e a sua produção sofisticada e que seja o centro nevrálgico das decisões estratégicas. 

É aí que se situa a base dos seus conhecimentos, aptidões e competências essenciais e onde todas 

as informações provenientes das atividades a nível global são consolidadas pelo recurso humano 

mais produtivo da Empresa, aí localizado. 

É de notar aqui que as Empresas mais competitivas, no futuro, serão aquelas que adotam, já hoje, 

métodos de concorrência sofisticados, em segmentos industriais de muito alta qualidade, ou 

novos produtos. Estas Empresas mais inovadoras e dinâmicas deixarão para trás algumas 

Empresas muito competitivas que hoje existem e que baseiam a sua competitividade em fortes 

economias de escala. 

Os elevados níveis de produtividade estão, portanto, principalmente ligados a níveis muito 

elevados de eficiência e de desempenho dos recursos humanos da Organização e da tecnologia 

empregue. 
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Do que foi anteriormente referido é fácil de entender porque estará hoje universalmente aceite 

que as relações entre a Segurança, a Saúde e o Bem-Estar do Trabalho e a Competitividade são 

mais complexas do que as meramente resultantes dos custos ocasionados, quer pela observância 

das Normas de Segurança, quer pelos acidentes e doenças profissionais. 

É verdade que, do ponto de vista económico, a falta de Segurança e Saúde do Trabalho, se 

traduzirá no imediato, por uma perda não displicente de capacidades produtivas e por um 

aumento de custos das Organizações (dias de trabalho perdidos devidos a acidentes e problemas 

de saúde, despesas com indemnizações, etc.). 

Estes custos, não são, muitas vezes, fáceis de apurar, pelas dificuldades em determinar, com rigor, 

os elementos que os integram. Além destes, há outros efeitos indesejáveis a considerar. São os 

casos de trabalhadores que, em função dos acidentes ou doenças profissionais, têm de mudar de 

local de trabalho, porque evidenciam graus de incapacidade permanente, incompatíveis com o 

desempenho das suas funções normais. 

Porém, a Segurança, a Saúde e o Bem-Estar do Trabalho são, também, elementos fundamentais 

da Qualidade do Trabalho. A falta de Qualidade do Trabalho traduz-se, não só, por uma 

degradação da imagem das Organizações em relação aos seus trabalhadores, aos seus clientes, 

aos consumidores e, a um nível mais geral, ao público, cada vez mais sensível a estas questões, 

mas também, por um fator primordial de impedimento de um bom desempenho do recurso 

humano. 

Não será por acaso que hoje se aceita que, quanto mais eficazmente uma Organização gere os 

seus recursos humanos, maiores são as probabilidades de se tornar uma Organização de sucesso. 

E, a gestão eficaz dos recursos humanos passa, inevitavelmente, pela Qualidade das Condições de 

Trabalho que se proporciona às pessoas. Melhorar as condições de trabalho é, hoje, promover 

um verdadeiro estado de “Bem-Estar no Trabalho” não só físico, mas também anímico, moral e 

social, que não se mede apenas por uma ausência de acidentes ou doenças profissionais. 

A sua melhoria (obtida, designadamente, por um aumento da qualificação dos trabalhadores, pela 

apreensão integrada do processo produtivo, por um melhor ambiente de trabalho, por um melhor 

sistema social e por uma redução do absentismo, por força da melhoria das condições de 

trabalho), é fundamental em termos de Desempenho do Recurso Humano e, consequentemente, 

de Produtividade das Organizações. 
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Em resumo, um ambiente e organização do Trabalho saudáveis, justos e seguros permitem 

afirmar a imagem da qualidade e sofisticação dos produtos e/ ou dos serviços e favorecem, com 

certeza, o aumento de eficiência e da Competitividade, que invariavelmente gera benefícios para 

todos. 
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2. Competitividade e Segurança, Saúde e Bem-Estar do Trabalho na 
Lusorecursos 

A Lusorecursos Portugal Lithium, S.A., como Empresa do Setor Extrativo, tem muito em comum 

com as outras Empresas Industriais, mas apresenta também, algumas particularidades. 

Com efeito, no contexto geral, comum a todas as Empresas de um espaço económico (o meio 

ambiente, a cultura, a tecnologia, os aspetos social, político e legislativo e os aspetos 

macroeconómicos), a Lusorecursos não difere muito das outras Organizações Nacionais ou 

europeias. 

É no contexto específico (por ser uma empresa do Setor Extrativo, com atividades subterrâneas, 

extraindo e valorizando um recurso natural não renovável e produzindo matérias-primas para 

“commodities”), que tem particularidades que fazem com que alguns dos fatores de 

competitividade não se apliquem, ou não possam ser usados. 

No nosso caso, a principal matéria-prima, é o recurso natural, que não pode ser adquirida em 

mercados com melhores preços nem permite a deslocalização da Empresa. Ela é, no entanto, o 

principal fator de produtividade. 

Um recurso natural com uma melhor relação entre o teor (quantidade de metal por unidade de 

peso do minério) e os custos de extração e tratamento traz uma vantagem competitiva à partida, 

que pode ser (e é, quase sempre) decisiva a nível global. 

Por outro lado, produzimos uma matéria-prima para outra Indústria que, por sua vez, produz uma 

“commodity”. O conceito de qualidade do produto final tem uma amplitude muito reduzida 

(ausência de diferenciação) e a noção de sofisticação não se aplica. Não podemos, também, 

transferir atividades menos exigentes, para outras regiões do mundo. 

O que resta então? 

Não muitas coisas, mas muito importantes: 

1. O desenvolvimento de novas tecnologias, (independentes do fator de escala, fator que 

introduz a limitação de aplicabilidade das existentes atualmente) que permitam produzir os 

metais localmente. 

2. Produção de novos produtos, que existem diluídos no recurso ou são considerados 

atualmente como resíduos 
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3. O aumento do Desempenho Global, do nosso recurso humano. 

 

Deixemos os dois primeiros, que não cabem no âmbito deste Sistema de Gestão e concentremo-

nos no terceiro. 

Na Lusorecursos, hoje, a Gestão da Segurança, Saúde e Bem-Estar é reconhecida, não apenas 

pelas vantagens de curto prazo, mas também, por sustentar objetivos de política económica e 

social da Empresa a médio e longo prazo, promovendo a qualidade das condições de trabalho e, 

portanto, a motivação e a satisfação dos trabalhadores, elementos imprescindíveis a um bom 

desempenho do seu recurso humano. É assim considerada um requisito para que a Empresa 

alcance sucesso entre os seus competidores, no mercado global em que atua. 

Essa gestão implica uma abordagem holística, em que todas as áreas estratégicas e valências da 

Empresa concorrem para minimizar os riscos, com incidência técnica, médica, social e psicológica. 

Esta abordagem é essencial para gerir com eficácia, um conjunto muito vasto e disperso, mas 

interdependente, de fatores que concorrem para um bom desempenho. 

Um aspeto essencial para o nosso sucesso é a coerência entre as três dimensões mais relevantes 

da Empresa (a dimensão política e organizacional, a cultural e a técnico-científica) e as sinergias 

geradas entre elas. 

A Gestão da Prevenção tem que ser parte do Sistema de Gestão Global da Empresa e da nossa 

cultura, o que implica que as diversas iniciativas sejam coerentes e reflitam esses princípios. 

A nossa Organização e a nossa comunicação, ascendente e descendente, facilitam a integração 

da Segurança no Sistema Global de Gestão. 

Estas medidas permitem que todos os trabalhadores estejam bem informados acerca das 

questões da Saúde e Segurança e participem, ativamente, através da delegação das competências 

necessárias, para que a execução das tarefas seja a mais correta. 

Todos estes aspetos estão já perfeitamente claros na Política existente de Segurança e Saúde da 

Lusorecursos. 

Temos, todavia, algumas condicionantes relevantes (positivas e negativas), que importa 

mencionar: 
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Desde logo, o tipo de atividade da Empresa é muito relevante para a gestão da Segurança, Saúde 

e Bem-Estar do Trabalho. A natureza das atividades subterrâneas, o tipo de máquinas e 

equipamentos, o tipo de trabalho utilizado, etc. determina as condições de risco que afetam uma 

grande parte dos trabalhadores, a nível do local e do ambiente de trabalho.  

Como se refere na Introdução a Indústria Extrativa, considerada como uma atividade de elevado 

risco, é obrigada a Organizar Serviços Internos, criados pela própria Empresa, fazendo parte da 

Estrutura da mesma e funcionando sob o enquadramento hierárquico da Administração ou da 

Direção da Empresa, embora com autonomia técnica. 

A Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não pode ser uma atividade separada nem tratada 

de uma forma autónoma nas Empresas deste setor, mas deve corresponder a uma Componente 

Integrada no Sistema de Gestão Geral destas Organizações. 

A dimensão da Empresa, em função do número de trabalhadores, influencia, claramente, esta 

gestão, pela quantidade de recursos especializados, postos à disposição para eliminar e controlar 

os riscos. 

O facto de a Lusorecursos ser uma Empresa ligada a um grupo económico multinacional é 

fortemente potenciador da cultura Empresarial nestes aspetos e da autonomia de que dispõe 

para adotar medidas estratégicas, nestes domínios. 

A situação financeira marginal dos últimos anos, causada pela baixa generalizada do preço do 

volfrâmio, condicionou, negativamente, com frequência, os investimentos necessários. Contudo, 

na nossa visão os desempenhos económicos negativos ou marginais têm de ser melhorados 

através de uma política de redução de custos, sobretudo dos custos ocultos (os custos da não-

segurança) gerados por locais e procedimentos de trabalho inadequados, falta de manutenção de 

equipamentos, coordenação e comunicação deficientes, perdas de horas devidas a acidentes, 

doenças ou fadiga, etc. 

Na nossa Empresa, a implantação de melhores Condições de Trabalho nunca deve ser encarada 

como um fator de acréscimo de custos, com incidência negativa na competitividade, mas antes, 

como um investimento na qualidade do clima laboral, na redução de múltiplos encargos a diversos 

níveis, enfim, na produtividade. 

Este facto decorre de ser pacífico o entendimento de que as boas condições de trabalho são um 

fator estratégico, que é obrigatório gerir com eficácia, pois contribuem muito positivamente para 

o Bem-Estar dos Trabalhadores e para a Competitividade da Lusorecursos. 
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 ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

No Plano de Segurança e Saúde a informação está contida em 17 capítulos e 29 anexos. 

A hierarquia da documentação é a que consta na Figura seguinte, sendo que os três primeiros 

documentos de topo estão relacionados com o Sistema de Gestão de Riscos Ocupacionais (SGRO) 

e os seguintes com o Plano de Segurança Ocupacional e Saúde (PSOS). 

 

Figura 1 - Pirâmide da organização do Plano de Higiene e Segurança 
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REGISTO DE ACTUALIZAÇÕES E CORRECÇÕES DO PSOS 

Data da Revisão 

Referência do 

Documento 

Revisto 

Objeto da 

revisão 

Assinatura do 

Responsável do 

PSOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Este documento reunirá toda a documentação relevante em matéria de Segurança e Saúde no 

Trabalho da Empresa, constituindo a principal referência para as atividades de prevenção dos 

riscos profissionais. 

Deve ser regularmente revisto e atualizado sendo que de todas as alterações deverá ser feito 

registo segundo o modelo acima. 

A existência desta documentação sobre segurança e saúde é determinante na adoção de medidas 

preventivas associadas aos trabalhos com risco para a Segurança e Saúde dos trabalhadores. 

As determinações definidas neste documento devem ser sempre consideradas como requisitos 

mínimos exigidos em questões de Segurança e Saúde no Trabalho. 

Devem ter em conta a legislação vigente e, nunca deverão impedir a utilização de regras e 

conceitos mais exigentes, a bem da segurança das pessoas. 
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 POLÍTICA DE SEGURANÇA 

Uma Política de segurança, higiene, saúde e bem-estar de uma Organização, consiste numa 

Declaração expressa de um conjunto de princípios objetivos, coerentes e articulados que esta 

prossegue, comunicada a todos os trabalhadores, colaboradores, fornecedores e clientes, e que 

serve de referência à ação de todos os responsáveis, de todos os níveis, com vista à promoção de 

condições de trabalho seguras, saudáveis e motivadoras. 

Deve ser formulada por escrito ao mais alto nível, após consulta dos representantes dos 

trabalhadores (dos representantes na Comissão de Higiene e Segurança, no nosso caso) e 

perfeitamente concordante com outras declarações estratégicas formuladas pela Organização. 

Deve ser clara, concisa e ajustada às especificidades da mesma. Deve, ainda, abranger o conceito 

moderno da Prevenção Integrada de todos os Riscos. 

Atento tudo o que foi anteriormente mencionado, e nesta fase do projeto, à falta de elementos 

que só com a evolução do mesmo e com o decurso do tempo é possível concretizar 

definitivamente e aperfeiçoar, insere-se desde já uma Política que exprime a vontade da Empresa, 

de modo a integrar: 

− O reconhecimento de que a eficácia económica está intimamente ligada às boas 

condições de segurança, saúde e bem-estar dos seus colaboradores. 

− O reconhecimento da necessidade de promover o bem-estar físico, moral e social do 

Trabalho, como fator do aumento de competitividade da Empresa, ligado à satisfação e 

motivação dos trabalhadores e restantes colaboradores. 

− Considerar, no universo desses colaboradores abrangidos por esta Política de prevenção, 

não só os próprios trabalhadores, mas também, os empreiteiros, os trabalhadores 

independentes e os trabalhadores temporários. 

− O reconhecimento da necessidade da prevenção dos riscos/perigos que a Empresa 

alberga através das pessoas, das tecnologias, dos equipamentos, dos materiais, dos 

consumíveis, das matérias-primas etc., e dos perigos que são processados/emanados 

para o exterior (produtos e serviços). 

− A necessidade da prevenção dos riscos psicossociais e organizacionais, reconhecendo, 

assim, um dos fatores que mais contribuiu, no passado recente, para o mau desempenho 

relativamente à sinistralidade e ao absentismo no Sector mineiro. 

Assim, presentemente ter-se-á o seguinte texto de Política: 
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POLÍTICA DE HIGIENE, SEGURANÇA OCUPACIONAL E PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

A Lusorecursos Portugal Lithium, S.A. está determinada no rigoroso cumprimento de toda a 

Regulamentação Portuguesa e Comunitária sobre Higiene e Segurança ocupacional e Proteção do 

Ambiente. 

Este princípio está e estará permanentemente presente nas sucessivas fases do projeto, 

construção, aquisição de equipamento e operação da Mina. 

A Lusorecursos entende que só com uma total conjugação do empenho da Empresa e dos seus 

Trabalhadores nos programas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Higiene Industrial e 

Proteção do Ambiente, se poderá atingir a excelência nas diversas vertentes das suas atividades e 

cumprir a sua missão social como entidade empresarial. 

Só assim, se poderá dar plena satisfação aos Trabalhadores, à comunidade envolvente, e 

assegurar a rentabilização dos investimentos efetuados. 

Neste sentido, com o envolvimento e empenho da Administração são por esta estabelecidos os 

seguintes objetivos à gestão: 

− Proporcionar um ambiente de trabalho onde a Higiene e Segurança ocupacional 

dos empregados tenha precedência em relação aos demais objetivos da Empresa; 

− Aplicar sempre os melhores padrões para minimizar o impacto das operações 

mineiras no Ambiente e comunidades; 

− Aperfeiçoar e adequar as normas de Higiene e Segurança ocupacional e controlo 

Ambiental e treinar o pessoal nestes procedimentos; 

− Controlar a adesão a estas normas e procedimentos quer com meios internos quer 

com meios externos; 

− Verificar que todos os subcontratados cumprem com a legislação em vigor no 

âmbito da segurança e saúde no trabalho; 

Aos Trabalhadores caberá o empenho no cumprimento das normas e procedimentos, no 

desenvolvimento de um necessário espírito e cultura de segurança e a dedicação na aprendizagem 

dos programas e ações de formação em ordem à sua capacitação para salvaguarda da sua 

segurança pessoal, dos seus colegas e do património da Empresa. 
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A gestão e os empregados devem estar sensibilizados e empenhados para reduzir ao mínimo todas 

as perdas, danos humanos, materiais, ambientais e desperdício, rejeitando qualquer forma de 

incumprimento dos regulamentos e normas instituídas. 

A Lusorecursos Portugal Lithium, S.A., requer a total adesão de todos os seus trabalhadores 

incluindo nestes, também, os trabalhadores independentes e os trabalhadores de empreiteiros e 

prestadores de serviços, sejam temporários ou não, na concretização desta Política. 

 

Aprovado pelo Conselho de Administração a (dia/mês/ano) 

(Assinatura) 

_____________________________________ 

(O Presidente do Conselho de Administração) 
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 PRINCÍPIOS GERAIS 

Os presentes Princípios Gerais são uma Declaração de um conjunto de orientações emanadas da 

Administração da Lusorecursos que constituem de obrigações para todas os níveis da linha 

hierárquica da Empresa desde hierarquia de topo e de Linha, em que assentam os planos e os 

programas de Segurança e Saúde da organização. 

Reafirmam e expandem alguns dos princípios enunciados na Política, de modo a responsabilizar, 

sensibilizar e informar toda a cadeia hierárquica sobre as orientações globais de atuação, tanto a 

nível dos processos como a nível dos instrumentos de controlo a pôr em prática. 

A Saúde e a Segurança do Trabalho representam, atualmente, um dos domínios mais importantes 

da Política Social da União Europeia visando uma adaptação às transformações do trabalho e da 

sociedade, com três características inovadoras: 

− Adota uma abordagem global e o conceito de bem-estar no trabalho, tendo em conta as 

transformações do mundo do trabalho e os novos riscos, designadamente os 

psicossociais, e visa melhorar a qualidade do trabalho, para a qual contribui, 

fundamentalmente, um ambiente de trabalho são e seguro. 

− Assenta na consolidação de uma cultura de prevenção dos riscos, na associação de 

instrumentos políticos variados – legislação, diálogo social, vias de progresso e 

identificação das melhores práticas, responsabilidade social das Empresas, incentivos 

económicos – e na criação de parcerias entre todos os intervenientes no domínio da 

Saúde e Segurança ocupacional. 

− Demonstra, assim, que uma Política Social ambiciosa é um fator de competitividade e, 

inversamente, que a falta de intervenção a este nível gera encargos, custos e danos que 

constituem uma forte sobrecarga para as economias, para as sociedades e para as 

pessoas em particular. 

Assim, a Lusorecursos Portugal Lithium, S.A., adota e determina que devem ser assumidas como 

orientações e/ou obrigações de conduta por parte de todos, desde o seu nível de Gestão de Topo 

e de Linha, os seguintes Princípios Gerais: 

1. Para a Lusorecursos a Saúde e Segurança são indicadores fundamentais de eficiência e 

da qualidade do trabalho. 
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Um ambiente e uma organização de trabalho sãos e seguros constituem vantagens claras em 

termos de desempenho e de competitividade e, a falta de qualidade traduz-se, invariavelmente, 

numa degradação da imagem das organizações em relação ao exterior, cada vez mais sensível a 

estas questões. 

A Política da Segurança da Empresa agora apresentada, reconhece estas novas exigências e visa 

promover um verdadeiro “bem-estar no trabalho” não só físico, mas também moral e social, que 

não se mede apenas pela ausência de acidentes ou doenças profissionais. 

Para o fazer, a Lusorecursos, através de toda a cadeia hierárquica procurará: 

− Reduzir, continuadamente, os incidentes ocupacionais, acidentes de trabalho e as 

doenças profissionais; 

− Prevenir os riscos psicológicos e sociais, como serão exemplo a violência no trabalho, o 

stress, o assédio e a intimidação, a depressão e a ansiedade e os riscos ligados à 

dependência do álcool, de drogas de abuso e de medicamentos; 

− Dar reforçada atenção à segurança e saúde dos trabalhadores de empreiteiros, de 

prestadores de serviços e de todos aqueles com relações de trabalho atípicas ou 

precárias, fatores que, comprovadamente, agravam os riscos desses trabalhadores e dos 

seus pares. 

− Analisar, em todos os postos de trabalho, os riscos novos e/ou emergentes, em particular 

os ligados à interação entre agentes químicos e físicos, bem como, os associados ao 

ambiente global do trabalho (riscos ergonómicos e organizacionais). 

 

2. Na Lusorecursos, a Segurança, Saúde e Bem-Estar assentam na promoção de 

abordagens preventivas, envolvendo todos os intervenientes a fim de desenvolver uma 

verdadeira cultura de prevenção de riscos que permita antecipá-los, evitá-los e 

controlá-los. 

A Prevenção é a ação de evitar ou diminuir os riscos profissionais através de um conjunto de 

dispositivos e medidas a adotar em todas as fases e domínios da atividade das Organizações. 

A Gestão da Prevenção materializa-se num conjunto de ações adotadas ou a executar, em todos 

os momentos, em todas as atividades e em todos os locais, para prevenir os riscos 

laborais/ocupacionais e as suas consequências. 
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A lógica da Prevenção desenvolve-se por uma sequência metódica composta pelos seguintes 

passos – a identificação do perigo, a avaliação do risco e o controlo do risco. 

A identificação e deteção dos perigos são a primeira etapa do processo preventivo e é da maior 

importância no diagnóstico preliminar. 

A avaliação dos riscos é o elemento-chave do processo de Prevenção. Tem, também, uma 

sequência metodológica que é a seguinte: - identificar o risco, identificar os padrões aplicáveis, 

medir/estimar o risco (frequência e gravidade), avaliar e valorizá-lo, com a finalidade de 

determinar a sua aceitabilidade e, por fim tomar as medidas corretivas adequadas. 

Com base na informação reunida na avaliação, pode passar-se à ação sobre os riscos, visando a 

eliminação dos mesmos ou, pelo menos, a sua minimização. Este último processo designa-se por 

controlo de riscos. 

No âmbito da lógica da Prevenção, há que considerar dois tipos principais de abordagem: 

− Prevenção Corretiva: Modo de prevenção que consiste em agir sobre os riscos declarados 

através de dispositivos, equipamentos ou outras medidas colocadas no seu ponto de 

manifestação. É a solução mais correta (e às vezes única) para situações de instalações já 

em funcionamento e em algumas situações especiais. 

− Prevenção Integrada: Modo de ação que consiste em agir a montante, particularmente 

na fase de conceção, tendo em vista a obtenção da otimização das soluções preventivas 

(elevada eficácia preventiva e produtiva). Na prevenção integrada tem-se em conta os 

diversos fatores de risco associados a todos os componentes do trabalho (componentes 

materiais, sociais, organizacionais e psicossociais do Trabalho). 

Na consecução deste objetivo, a Empresa., através de toda a sua cadeia hierárquica, privilegiará, 

sempre que possível, a prevenção integrada na eliminação e/ou controlo dos riscos, procedendo, 

desde a fase de conceção das instalações e dos locais e processos de trabalho, à identificação de 

todos os riscos previsíveis, controlando-os na origem, anulando-os ou limitando/mitigando os 

seus efeitos. 

Pretende-se, com esta abordagem, aproveitar sempre a dinâmica do projeto para construir a 

prevenção, garantindo tão cedo quanto possível, que as atividades de conceção integrem todas 
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as dimensões possíveis: humanas, sociais e organizacionais, para além das dimensões técnicas e 

económicas. 

Os presentes Princípios Gerais da Prevenção devem ser considerados como os fundamentos da 

abordagem da Prevenção Integrada na Empresa. 

Esta nova perspetiva da abordagem preventiva que agora se pretende, só pode ser concretizada 

se, na prática, tanto nas atividades dos serviços de Prevenção, como na própria Gestão da 

Prevenção, a hierarquia destes Princípios Gerais for respeitada. Se assim não for, estar-se-á 

sempre em presença das abordagens preventivas de índole meramente corretiva e reativa. 

A hierarquia dos Princípios Gerais da Prevenção é a seguinte: 

1) Evitar ou eliminar os Perigos ocupacionais; 

2) Avaliar os Riscos ocupacionais que não podem ser evitados ou eliminados; 

3) Combater esses Riscos, na origem; 

4) Adaptar o trabalho ao Homem, agindo sobre a conceção, a organização e os 

métodos de trabalho e de produção; 

5) Realizar todos estes objetivos tendo em conta o estado de evolução da técnica e 

as melhores práticas disponíveis (BAT – Best Available Technics); 

6) Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo, ou pelo que em cada 

momento se tenha como menos perigoso; 

7) Integrar a Prevenção dos Riscos num sistema coerente que abranja a Produção, a 

Organização, as Condições de Trabalho e o Diálogo Social; 

8) Adotar, prioritariamente, as medidas de proteção coletiva, recorrendo às 

medidas de Proteção individual unicamente no caso de a situação impossibilitar 

qualquer outra alternativa; 

9) Envolver, formar e Informar os Trabalhadores. 

 

3. A Lusorecursos, requer a adesão e a participação de todos os seus trabalhadores e 

colaboradores na concretização da sua Política. 

A Diretiva – Quadro (Diretiva 89/391 / CEE), estabelecendo os grandes princípios que devem reger 

a política de Segurança e Saúde no Trabalho, transposta para o direito nacional pela Lei n.º 

102/2009, de 10 de Setembro, considera como fundamental o papel que deve ser desempenhado 

pelos trabalhadores. Partindo da consideração que os Trabalhadores não são o objeto da 
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prevenção, mas, sim, agentes (atores) da prevenção, define as dimensões fundamentais do seu 

envolvimento, devendo o campo da sua participação estender-se à consulta e à cooperação em 

diversos domínios das atividades preventivas. 

Essa participação é uma componente essencial. 

Nenhum sistema social é viável sem a participação e envolvimento de todos. Essa participação é 

importante por ter um efeito motivador, induzindo comportamentos de pertença nestas 

questões, para benefício próprio e dos colegas. 

É uma estratégia que permite valorizar as competências e os conhecimentos de todos, estimular 

a motivação e atenuar a resistência à mudança. 

Assim, compete a toda a cadeia hierárquica, encorajar sempre a participação, com vista ao 

autocontrolo e à responsabilização de todos, no âmbito das suas atividades, sendo certo que ela 

desempenha um papel importante na deteção, análise e controlo dos riscos. Os conhecimentos 

daqueles que executam as atividades são importantes para a escolha e aplicação das medidas de 

proteção apropriadas e para a resolução dos problemas. 

Por outro lado, o envolvimento real, visível e percetível desde a Administração, constitui um 

elemento fundamental do funcionamento eficaz da Gestão destas matérias. Constitui, portanto, 

uma obrigação de todos os níveis hierárquicos, manifestar permanentemente que a Segurança e 

a Saúde têm pelo menos a mesma prioridade que a produção, a qualidade e os custos – as pessoas 

são o mais importante! 

Relativamente às Empresas contratadas (Empreiteiros) e aos prestadores de serviços a 

Lusorecursos, adotará, como critério importante na sua escolha, o respeito pelo trabalho seguro 

e saudável verificado através dos níveis de sinistralidade e das “boas práticas” adotadas, com vista 

a ir além das normas e leis existentes. 

 

4. A Lusorecursos requer a participação de todos os trabalhadores e colaboradores em 

ações de formação e de informação de modo a garantir que as leis, regulamentos e 

orientações são cumpridas nas operações e nos serviços, de uma maneira responsável 

e compreendida. 

Como se viu anteriormente a política Comunitária de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho, 

assenta na promoção de abordagens preventivas, associando todos os intervenientes, a fim de 
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desenvolver uma verdadeira cultura de prevenção dos riscos, que permita antecipá-los e controlá-

los. 

A Convenção n.º 155 da OIT (ratificada pelo Decreto n.º 1/85, de 16 de janeiro e desenvolvida 

pela Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro) estabelece a necessidade de definição de uma política 

coerente em Segurança e Saúde no Trabalho, centrada em quatro eixos fundamentais: 

− Atuação sobre os componentes materiais do trabalho; 

− Atuação ao nível das relações homem/componentes materiais do trabalho, tendo em 

vista a adaptação do trabalho às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores; 

− Ação ao nível da Formação e da qualificação profissional, necessária à obtenção de bons 

níveis de segurança e saúde no trabalho; 

− Desenvolvimento e circulação de informação adequada à construção de redes de 

prevenção de riscos profissionais, desde o local de trabalho, passando pelo dia-a-dia pós-

laboral, até ao plano Nacional. 

A prevenção dos riscos profissionais constitui um domínio de consenso, desenvolvendo um papel 

muito significativo no desenvolvimento da organização do trabalho e da motivação dos 

trabalhadores, dando sentido a intervenções abrangentes que potenciam a melhoria das 

condições de trabalho e de vida, a melhoria da produtividade, o desenvolvimento do espírito de 

iniciativa e a racionalização da cadeia produtiva. 

Assegurar um ambiente de trabalho controlado, pressupõe melhorar o conhecimento dos riscos 

por parte de todos os intervenientes. Tal implica desenvolver uma abordagem simultaneamente 

holística e preventiva, onde se inclui a Formação. 

A Formação Profissional contínua reveste-se de maior importância neste domínio. Esta Formação 

deve ser realizada a um ritmo regular e ser adaptada às realidades e necessidades do trabalho 

quotidiano, a fim de ter um impacte direto sobre o ambiente de trabalho, o que implica uma 

orientação em função das especificidades e sensibilidades nacionais, regionais, locais e sectoriais. 

Esta Formação deve incidir sobre todos os agentes/atores do Sistema de Prevenção. Um Sistema 

de Gestão da Prevenção das Empresas é composto de vários “atores”: 

− Empregadores (Administração), Direções; 

− Supervisão; 

− Representantes de Empregadores e/ou dos Gestores; 
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− Trabalhadores; 

− Representantes de Trabalhadores; 

− Profissionais de Higiene e Segurança do Trabalho; 

− Profissionais de Medicina do Trabalho. 

A natureza das intervenções de todos estes agentes pressupõe um processo de aquisição de 

competências adequadas às exigências das suas funções e atividades. 

A dimensão da formação necessária a todos estes intervenientes, pressupõe uma estratégia capaz 

de gerar os recursos necessários e de estruturar todo um sistema que garanta a qualidade e 

adequabilidade das ações a desenvolver. Em tal âmbito haverá que destacar a Formação 

capacitante (como pressuposto do exercício da atividade por parte de alguns dos intervenientes) 

e a Formação qualificante dos profissionais de Higiene e Segurança e de Medicina do Trabalho, 

estreitamente relacionada com os referenciais dos processos de reconhecimento destes 

intervenientes. 

Na Formação dos Empregadores e seus Representantes é importante desenvolver ações dirigidas 

à criação de competências de integração da Gestão da Prevenção, no processo de 

desenvolvimento da Organização Empresarial. 

A Formação dos Trabalhadores no domínio da Prevenção dos Riscos Profissionais assume uma 

importância fundamental, na medida em que visa capacitar, criar competências e interiorizar 

valores e comportamentos adequados. Já a Formação dos Representantes dos Trabalhadores tem 

de incluir as dimensões fundamentais do seu papel no Sistema: 

− Assegurar a participação e o diálogo, tendo em vista o alcançar dos objetivos fixados de 

comum acordo com os Empregadores; 

− Pronunciar-se e propor medidas para prevenir os Riscos Profissionais. 

O exercício das funções e atividades inerentes aos Representantes dos Trabalhadores pressupõe 

a existência de um conjunto de capacidades nos domínios do “saber-saber” do “saber-fazer” e do 

“saber-ser” que deve configurar todo um quadro de objetivos gerais da Formação, onde importa 

destacar: 

− O reconhecimento da função “Representante dos Trabalhadores” no quadro da 

participação no Sistema de Prevenção na Empresa; 
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− O conhecimento do processo produtivo da Empresa como um todo, para poderem 

identificar e hierarquizar os riscos profissionais, tendo em vista a adoção de medidas 

técnicas e organizativas, em obediência aos Princípios Gerais da Prevenção; 

− A identificação de diversos tipos de informação e o conhecimento de técnicas e da sua 

utilização no contexto de situações concretas do exercício da sua função de 

Representante dos Trabalhadores; 

− A identificação de necessidades de Formação para os trabalhadores, o conhecimento das 

atividades de Formação realizadas e a avaliação da sua eficácia; 

− O conhecimento da Organização da Empresa e, em particular, da Organização dos serviços 

de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho, tendo em vista a integração da Prevenção na 

dinâmica da Empresa. 

Para que um Processo Formativo e/ou um Plano de Formação obtenham os resultados esperados 

é essencial que: 

− A Formação seja dirigida para as verdadeiras necessidades das pessoas e da Organização; 

− A Formação seja participada, não só ao nível da decisão, mas também na elaboração da 

decisão; 

− A Formação seja reconhecida por quem a recebe e por quem a ministra, como um 

instrumento de gestão privilegiado; 

− A Formação preceda a mudança, prepare para a mudança e, nunca, seja uma 

consequência da mudança; 

− Se tenha a noção que a Formação é um projeto para a vida, ou seja, a Formação é um 

processo contínuo; 

− Se compreenda que a Formação implica adesão e interesse (aprender a aprender); 

− Sejam dados incentivos à autoformação. 

 

5. A Lusorecursos requer de toda a cadeia hierárquica e de todos os seus trabalhadores 

total suporte e cooperação na preparação e realização de auditorias aos métodos e 

sistemas de gestão. 

A realização de Auditorias visa, verificar os graus de adesão, os incrementos verificados entre 

auditorias e a própria eficácia dos métodos e sistemas. Para atingir este objetivo é necessário que 

continue bem estabelecida e saia ainda mais reforçada a cultura da Empresa, na qual tem de estar 

afastado o temor de reportar erros, falhas, perdas, disfunções e as não conformidades. 
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As Auditorias devem concluir pela eficácia dos sistemas no seu todo. Devem, portanto, incluir, 

pelo menos: 

− A avaliação da estratégia global do sistema e a sua capacidade para satisfazer as 

necessidades da Empresa e dos trabalhadores; 

− A avaliação da necessidade de mudanças e das medidas para corrigir deficiências e não 

conformidades; 

− A avaliação das atividades de acompanhamento e seguimento dos exercícios anteriores; 

− A proposta de medidas preventivas e corretivas a ser adotadas pela gestão do local 

auditado, em função das causas das não conformidades. 

São, também, uma ótima oportunidade para informar todos os trabalhadores acerca das 

prioridades estratégicas da Empresa, para avaliar progressos conseguidos e para equacionar os 

impactes das alterações organizacionais internas (fatores do trabalho e das atitudes) e de fatores 

externos, visando estimar a capacidade de resposta tática da Empresa, aos problemas 

operacionais atuais e futuros. 

As Auditorias são, em suma, o instrumento privilegiado para a consecução do Princípio da 

Melhoria Contínua do desempenho da Lusorecursos nestas matérias. 

A hierarquia de topo deve, portanto, assegurar, que os recursos e tempo convenientes são 

disponibilizados para esta atividade, que o pessoal das suas Áreas compreende as suas 

responsabilidades e que fornece os dados e a informação necessários. 

É essencial uma atitude positiva, pois a auditoria do Sistema no local de trabalho, inclui discussões 

com o pessoal, a inspeção das operações e equipamentos, a revisão dos dados coligidos, os 

procedimentos escritos e outra documentação relevante, com o objetivo de avaliar se as 

responsabilidades de Segurança são as adequadas, compreendidas e desempenhadas com 

eficácia. 

A hierarquia de topo é, também, responsável pela implementação dos planos/programas de 

correções, que devem ser preparados com base nos resultados e conclusões das auditorias. 

Devem ser criados, instalados e postos a funcionar, os mecanismos apropriados, de modo a 

assegurar que são desencadeadas as ações necessárias e que estas têm seguimento. 

 

6. Por fim, a Lusorecursos requer, também, a toda a cadeia hierárquica: 
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− A promoção, entre todos os trabalhadores, de uma atitude de respeito pela Segurança, 

Higiene, Saúde ocupacionais e Bem-Estar; 

− A operação dos meios/recursos da Empresa, pelas quais são responsáveis de acordo com 

toda a legislação portuguesa e com os regulamentos internos sobre estas matérias; 

− A preparação, com a assistência do pessoal especializado da Unidade Orgânica de 

Segurança (UOS) e da Unidade Orgânica de Saúde Ocupacional, de planos e programas 

efetivos de prevenção dos riscos identificados e de promoção da saúde e, ainda, de 

procedimentos de controlo das operações e da exposição do pessoal, quer para as 

situações normais, quer para situações de emergência. 

− O tomar de conhecimento e/ou a participação nos inquéritos e relatórios de investigação 

de acidentes e incidentes, escrevendo neles os seus comentários e observações, em 

particular no que se refere às medidas preventivas e corretivas a tomar. 
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 POLÍTICA DE CONDUTA ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL 

_______ o _______ 

1. Introdução 

“Não há empresas reais, efetivas e ativas, sem pessoas!” 

 

É um facto inquestionável que as empresas são entidades que atuam e interagem no mundo e 

nas diversas sociedades através das pessoas que as compõem. 

Podendo ou não visar o lucro, as organizações e, dentre estas, as empresas existem pelas pessoas, 

com as pessoas e para as pessoas. 

Assim sendo, uma empresa não deverá reger-se apenas por regras de excelência no exercício da 

sua atividade económica/comercial, mas deve, antes de tudo, reger-se por valores e princípios 

assumindo também, para além das suas responsabilidades corporativas, financeiras e legais, as 

de cariz ético e deontológico e, dentro destas, em particular as suas responsabilidades sociais, 

humanas e ambientais. 

A sua ação, para lá de ser vinculada a obrigações/deveres perante os investidores, é enquadrada 

pela Lei a qual estabelece o limite e o alcance da sua atuação, a qual tem de ser moldada em 

respeito pelos “valores humanos”, reconhecendo a cultura e aceitando os usos, tradições e 

costumes legalmente aceites. 

Uma empresa sem valores é uma entidade absurda. 

É dentro destes conceitos que a Lusorecursos Portugal Lithium, S.A., através do seu Conselho de 

Administração, estabelece e publica esta POLÍTICA DE ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL, 

tornando-se assim exigível a sua observância. 
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2. Princípios gerais e valores 

A Lusorecursos, pelo presente documento, adota uma Política de Ética e Conduta Empresarial que 

estabelece e impõe orientações, diretrizes de atuação e de procedimento dirigidas: 

i) a todos os que trabalham na Empresa, enquanto seus representantes; 

ii) a si própria enquanto empresa na sua relação com os que nela trabalham e com as 

demais entidades interessadas, e/ou com terceiros.  

 

Esta Política da Lusorecursos baseia-se nos seguintes princípios gerais e valores vinculativos: 

I) A Empresa primará pelo seu sucesso, bom-nome e imagem optando, como regra 

de conduta, pela procura de soluções equilibradas, adotando-as, sempre que 

possível, em harmonia com as realidades atinentes; 

II) Para tal, reger-se-á sempre em obediência a princípios de honestidade, prudência, 

razoabilidade e justiça, os quais deverão estar sempre presentes e em simultâneo; 

III) Face aos capitais investidos, é objetivo da Empresa assegurar a retribuição destes 

através da obtenção do melhor desempenho e resultados que sejam possíveis, num 

esforço permanente para corresponder às diversas expectativas; 

IV) Onde quer que a sua atividade seja desenvolvida, a Empresa empenhar-se-á em 

respeitar a Lei vigente e, no que nesta seja omisso, em seguir as melhores práticas 

e regras da arte aplicáveis; 

V) Toda a atividade da Empresa deverá ser orientada para, com ética, realizar o seu 

objeto social de forma efetiva, eficiente, segura, não poluente e com 

responsabilidade social; 

Relativamente às pessoas, é entendimento da Lusorecursos que todos os que nela trabalham são 

a chave de um sucesso duradoiro, pelo que incentivará a responsabilidade individual, a lealdade 

e a dedicação, garantindo a todos o respeito pelo bom nome, dignidade, igualdade e justiça de 

tratamento, adequada compensação pelo trabalho realizado e a possibilidade de valorização 

numa perspetiva de solidariedade, liberdade e desenvolvimento pessoais. 

Nestes termos, em acréscimo, a Empresa subordinar-se-á a: 



 

34 
MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 

Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 
WWW.MEDSEGHI.COM 

VI) Envidar todos os esforços para proporcionar um bom ambiente de trabalho a todos 

quantos estão diretamente ou indiretamente envolvidos na sua atividade; 

VII) Rejeitar, banir e desencorajar toda e qualquer forma de discriminação e/ou 

exclusão, promovendo e incentivando a integração social, o desenvolvimento de 

uma cultura de igualdade de oportunidades, de respeito e de cortesia entre as 

pessoas, regendo-se por princípios de ética no exercício do poder.  
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3. Responsabilidade dos titulares órgãos de estrutura empresarial 

Para além dos Órgãos Sociais existem "Órgãos de Estrutura” os quais são todos os órgãos que 

direta ou indiretamente dependam do Conselho de Administração, as Unidades Orgânicas 

(Divisões, Direções, Departamentos, Sectores, Serviços), os Chefes de Projeto, e os Gabinetes. 

Os Princípios de Conduta Empresarial exigem de todos, em particular dos titulares dos órgãos de 

estrutura, padrões de comportamento profissional e individual apropriados à realidade e aos 

valores empresariais acima enunciados.  

Esses mesmos Princípios fornecem também a referência e o padrão pelo qual todos quantos 

trabalham na Lusorecursos pautarão a sua própria conduta individual ou a do grupo 

organizacional que enquadram/dirigem e/ou integrem.  

A conformidade com os Princípios de Conduta Empresarial é uma responsabilidade fundamental 

que os titulares dos órgãos de estrutura têm para com a Empresa, os seus superiores hierárquicos, 

os seus subordinados, bem como, de uma forma genérica, relativamente aos clientes, 

fornecedores, investidores, parceiros, entidades oficiais e a população em geral. 

A cadeia hierárquica assegurará a transmissão destes Princípios à estrutura da Empresa sob a sua 

responsabilidade, cuidando do seu integral cumprimento.  

Para que a Conduta Empresarial seja mantida em conformidade com estes princípios, a hierarquia 

assegurará também a existência de um ambiente de trabalho apropriado, no qual prevalecerá um 

estilo de liderança que assente na verdade, no rigor e, acima de tudo, no bom exemplo. 

Em conformidade com estes Princípios, todos os titulares dos órgãos de estrutura da Empresa 

devem promover uma cultura de diálogo e participação ativa, devendo criar quando necessário a 

disponibilidade para acolher opiniões pertinentes dos seus subordinados sobre assuntos 

relacionados com o comportamento ético, bem como não devem hesitar em transmiti-las e fazê-

las cumprir sempre que necessário. 

Estes são princípios básicos que devem guiar as ações individuais de todos quantos trabalham na 

Lusorecursos, em especial os titulares dos órgãos de estrutura, enquanto envolvidos nas suas 

relações empresariais e/ou no desempenho das suas funções.  
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Não se deve pretender que um Código de Ética e Conduta dite as ações e os comportamentos 

éticos apropriados a todas as situações às quais as pessoas que trabalham na Empresa estejam 

expostas e com que a própria Empresa se confronte. 

No entanto, em momentos de decisões importantes, para além do juízo próprio, dever-se-á, 

sempre que possível, procurar o aconselhamento de colegas, dos pares e/ou dos superiores 

hierárquicos, enquanto a Empresa deverá ter em conta as condicionantes inerentes à 

subjetividade humana e à noção de senso comum que cada decisão pessoal encerra.  

Em relação aos Princípios de ética deve-se ter sempre presente que mesmo os atos que possam 

parecer menores ou de pouca importância, podem abrir as portas a violações sérias, nas mesmas 

ou noutras circunstâncias. 
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4. Responsabilidades individuais 

4.1. Introdução 

Estar em conformidade com a Lei, significa respeitá-la, ou seja, agir em linha com a sua letra e 

com o seu espírito, no seu âmbito, no seu limite e no seu alcance. 

Ao seguir uma política de conformidade com a Lei, onde quer que a atividade da Empresa seja 

desenvolvida, poderá haver situações em que o quadro legal possa parecer ambíguo ou de difícil 

interpretação, ou que seja de tal modo específico que careça de apreciação especializada. 

Nestes casos, deve-se procurar um parecer específico para cada assunto, nomeadamente junto 

da Administração, do Gabinete de Assessoria e/ou do quadro de Juristas da Empresa, de modo a 

ser assegurada a perfeita concordância com a referida política e a observância das leis e 

regulamentos aplicáveis.  

O mesmo se aplica aquando da celebração de negócios e estabelecimento de comunicações 

escritas/formais com terceiros, elaboração de contratos, de normas, procedimentos e/ou 

estabelecimento de formas organizativas, resolução de assuntos laborais, de seguros, abordagem 

de matérias de higiene, saúde e segurança, aspetos de proteção ambiental, de controlo de perdas 

e/ou de gestão do risco. 

Acrescendo ainda que todo e qualquer assunto empresarial deve registado/arquivado e deve ser 

conduzido de modo que todas as atividades da Empresa sejam, a todo o tempo, reconhecidas e 

entendidas como eticamente corretas.  

 

4.2. Convites, ofertas e favores 

Convites, ofertas ou favores efetuados, concedidos a, ou aceites por qualquer pessoa que trabalhe 

na Empresa, os quais, pela sua natureza ou valor, possam ser interpretados como suscetíveis de, 

por essa razão, poderem influenciar a imparcialidade de julgamento do recetor/destinatário, ou 

contribuírem para um tratamento preferencial de qualquer natureza, são considerados 

inaceitáveis. 
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4.3. Responsabilidade contabilística 

A Lei exige que qualquer sociedade comercial/associação em participação mantenha, 

relativamente a todas as suas atividades, transações e operações, um correto, atempado e 

adequado registo contabilístico que permita a análise de evolução da empresa quer para fins de 

gestão quer, entre outros, para fins de fiscalidade ou de auditoria.  

É também usual que cada empresa defina e implemente um adequado sistema de controlo 

interno, de forma a assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e o controlo 

efetivo das transações e das operações.  

Deste modo, nunca será demasiada a ênfase a colocar na necessidade de integridade, rigor e 

correção de todos os documentos emitidos e recebidos pela Lusorecursos, bem como dos registos 

efetuados ao longo de todo o processo administrativo, financeiro e contabilístico, devendo as 

pessoas que trabalham na Empresa desempenhar as suas funções tendo em atenção estes 

princípios.  

 

4.4. Livre ocorrência 

Sem prejuízo das especificidades legais, a Lusorecursos está integrada num sistema/mercado de 

livre concorrência, tudo fazendo para cumprir com as normas vigentes e para assegurar um 

fornecimento adequado de bens e serviços de qualidade e a venda dos seus produtos/serviços 

em condições conformes com a lei e com as regras de mercado.  

Como tal, todos os titulares de órgãos de estrutura da Empresa devem ter permanentemente em 

conta a avaliação do binómio custo/benefício bem como a otimização das relações entre 

qualidade, preço e celeridade, devendo contribuir para a concretização da concorrência livre e 

aberta, através de uma prática totalmente transparente e isenta, sem prejuízo de ser 

assumidamente preferencial, em igualdade de condições, a opção pela oferta do mercado 

nacional no que se refira a aquisições de bens e/ou serviços. 

Neste contexto todas as pessoas diretamente envolvidas na atividade da Empresa que participem 

em processos de aquisição e/ou de venda de bens e serviços, deverão manter a postura ética que 

garanta, nos termos dos procedimentos em vigor na Empresa, a igualdade de oportunidade e o 

tratamento justo e imparcial dos potenciais fornecedores e clientes, sem prejuízo pelo acima 

enunciado no que respeita à aquisição de bens/serviços de origem nacional.  
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4.5. Conflito de interesses 

É totalmente respeitada a privacidade e liberdade na condução dos assuntos pessoais de todos 

quantos trabalhem na/com a Lusorecursos. 

Porém, a todos é exigido que cumpram lealmente e com lisura as suas obrigações para com a 

Empresa, colegas e terceiros.  

Merecem particular atenção as situações em que os interesses pessoais possam eventualmente 

conflituar com os deveres e responsabilidades profissionais, nomeadamente quanto às relações 

com atuais e/ou futuros fornecedores, clientes, concorrentes, parceiros e/ou investidores. 

Assim, a qualquer pessoa que trabalhe na Lusorecursos não é permitido, em caso algum, utilizar 

a sua posição, os bens da Empresa e/ou a influência da/na mesma, para obter benefícios pessoais 

ou a seu favor pessoal e/ou de terceiros.  

 

4.6. Utilização de informação da empresa 

De forma a regular a matéria de Informação da Empresa é pertinente, nesta abordagem 

estabelecer algumas definições e conceitos, que deverão ser uniforme e generalizadamente 

adotados de ora em diante, sem prejuízo de posteriores ajustes e/ou aperfeiçoamentos. 

Em termos genéricos, a expressão “informação da Empresa” refere-se a toda a informação que 

tenha sido adquirida pela Lusorecursos, em virtude da sua atividade ou proveniente de terceiros 

a título gratuito ou oneroso, ainda que apenas lhe tenha sido cedida ou confiada, sem prejuízo 

dos legítimos direitos de terceiros que eventualmente coexistam. 

Toda a informação respeitante a aspetos técnicos de qualquer teor (em particular de prospeção, 

pesquisa, desenvolvimento ou investigação geológica e/ou laboratorial, e de 

exploração/produção mineira), que tenha sido produzida pela Lusorecursos, ou que por esta 

tenha sido adquirida a título oneroso ou ainda que lhe tenha sido legitimamente dada constitui 

património da Lusorecursos assistindo a esta todos os direitos de propriedade intelectual sobre 

essa informação. 

Cabe ao Conselho de Administração e ao seu Presidente reclamar os respetivos direitos, e aceder 

na sua plenitude à “informação da Empresa”, e dela disporem nos termos das competências que 

lhes tenham sido conferidas. 
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A informação pode ser PÚBLICA (não classificada), ou CLASSIFICADA, sendo que a primeira, ao 

invés da segunda, não está condicionada por qualquer tipo de confidencialidade, sendo livre a sua 

divulgação. 

Quanto à informação CLASSIFICADA, a sua divulgação pode ser de três tipos em grau crescente 

de confidencialidade, a saber: RESERVADA, PRIVILEGIADA e CONFIDENCIAL. 

Assim, 

É tratada como "informação RESERVADA" toda a informação que, sendo do conhecimento de 

todos quantos trabalham na Empresa no desempenho das suas funções específicas, não se 

destina a divulgação pública nem é acessível a pessoas exteriores à Empresa.  

"Informação PRIVILEGIADA" é toda a informação respeitante a aspetos técnicos de qualquer teor, 

aspetos administrativos/financeiros ou comerciais da Empresa que, se lhe fosse dada publicidade 

não devidamente enquadrada, seria suscetível de prejudicar a sua imagem, a sua posição negocial 

ou os seus resultados.  

Por fim, e ainda dentro da informação CLASSIFICADA, é considerada "informação CONFIDENCIAL" 

a que não se destina a qualquer tipo de divulgação, quer interna quer externamente sendo apenas 

acessível às pessoas designadas pelo emissor dessa informação e/ou pela Administração. 

Em termos gerais, compete ao Presidente do Conselho de Administração, ou a entidades/pessoas 

por estas especialmente designadas, a divulgação de informação para o exterior da Empresa, as 

quais poderão, em circunstâncias especiais, devidamente definidas, subdelegar formalmente essa 

competência mediante ratificação superior.  

Nenhum responsável por um órgão de estrutura ou qualquer outra pessoa diretamente envolvida 

na atividade da Empresa que conheça informação privilegiada e/ou confidencial decorrente do 

exercício das suas funções na Lusorecursos, pode dela tirar proveito ou transmiti-la a terceiros, 

devendo nesse caso operar as normas e cláusulas específicas aplicáveis (legais, internas e/ou 

contratuais). 

Deve, portanto, ser assegurado que toda a informação, de qualquer natureza, relativa a 

correspondência, contratos, relatórios, estudos, conhecimentos científicos, técnicas, processos 

e/ou métodos, novos recursos, produções, custos, estatísticas, condições financeiras, lucros e/ou 
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outras atividades e/ou perspetivas de negócios da Lusorecursos, seja mantida confidencial até ser 

reclassificada e/ou divulgada ao público por entidade competente, ou por esta autorizada. 
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5. Não conformidade 

Na Lusorecursos, o cumprimento das funções e responsabilidades empresariais em 

conformidade com os Princípios de Conduta Empresarial têm a mais alta prioridade.  

É grande, e cada vez maior, a quantidade, a variedade e o ritmo de publicação de novas normas, 

regulamentos e diplomas legais, sendo vasto o universo de campos de atuação que são 

regulados por estes instrumentos normativos, bem como pode ser complexa a sua interpretação 

e/ou a composição de textos que tenham, ou possam ter, consequências e/ou efeitos jurídicos, 

tornando-se indispensável e conveniente o afastamento de ambiguidades e a obtenção de 

clareza e rigor por forma a evitar indesejáveis e nefastos resultados, se tal não for previamente 

acautelado. 

Nestas circunstâncias, as pessoas que trabalham na Empresa, e em particular os titulares de 

órgãos de estrutura, devem ter a iniciativa de consultar previamente o Presidente do Conselho 

de Administração, o Gabinete de Assessoria e/ou o quadro de juristas da Empresa sempre que 

se suscitem dúvidas, ou haja uma mera suspeita de poder ocorrer desconformidade ou violação 

dos princípios inerentes ao conceito de conduta adequada. 

A conformidade com as leis, normas e princípios é considerada pela Lusorecursos, de tal 

importância, que nenhuma invocação de desconhecimento ou de boa intenção poderá ser 

aceite como desculpa para o seu incumprimento. 

A hierarquia é responsável pela prevenção da ocorrência de violações aos Princípios de Ética e 

Conduta Empresarial. 

Sempre que ocorram essas violações, revestem-se de particular gravidade e devem ser 

investigadas, de modo que sejam respeitados os direitos de todos quantos trabalham na 

Empresa, em igualdade com os interesses e objetivos da Lusorecursos. 

A hierarquia deverá, em consequência, tomar ou propor as medidas administrativas e/ou ações 

corretivas e/ou disciplinares apropriadas, nos termos previstos na lei.  

Embora nem sempre as violações dos Princípios de Ética e Conduta Empresarial possam 

corresponder simultaneamente a violações da Lei, elas poderão não deixar de ser violações ao 

espírito do comportamento ético pretendido pela Empresa e, nesse sentido, poderão ser 

consideradas como quebra dos tão necessários laços de confiança. 
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Nestes casos podem incluir-se, nomeadamente, o uso/revelação não autorizada de "informação 

classificada", a aceitação de dádivas que possa afetar a imparcialidade, a manipulação de 

relatórios, o envolvimento em situações de conflito de interesses, e/ou atitudes ou condutas 

contrárias aos princípios aqui enunciados. 

A resolução de casos como estes será tratada, sempre que se justifique, da forma legal adequada 

devendo ser extraídas as inerentes consequências. 
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6. Acompanhamento 

Para assegurar a adequada implementação destes PRINCÍPIOS DE ÉTICA E CONDUTA 

EMPRESARIAL, é essencial atentar ao seguinte:  

1) Em situações de dúvida, deve procurar-se ouvir os superiores hierárquicos - Todos 

os responsáveis hierárquicos devem manter uma prática de disponibilidade e de 

"porta aberta" em relação a questões de ética ou questões de conduta 

empresarial. 

2) Compete à Gerência, e/ou a pessoa(s) por esta designada(s) e a cada um dos 

responsáveis de Unidades Orgânicas da Empresa velar pela aplicação destes 

Princípios na estrutura hierárquica sob a sua responsabilidade.  

3) O Presidente do Conselho de Administração é a autoridade máxima em relação à 

"Política de Ética e Conduta Empresarial".  

4) O Presidente do Conselho de Administração reportará periodicamente à 

Assembleia Geral sobre a aderência geral na Empresa a estes Princípios. 

 

_______ o _______ 
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 ENQUADRAMENTO LEGAL 

ENQUADRAMENTO LEGAL DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto da Presidência da República  

n.º 55/2001 de 23 de outubro 

Ratifica a Convenção n.º 176 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à 

segurança e saúde nas minas. 

Lei n.º 7/2009, 12 de fevereiro Aprova a revisão do código do trabalho. 

Lei n.º 102/2009, 10 de setembro 
Regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e da saúde no 

trabalho, de acordo com o previsto no art.º 284 do Código do Trabalho. 

Lei n.º 23/2012, 25 de junho 
Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 

de fevereiro. 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHST 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 26/94, 1 de Fevereiro 
Estabelece o regime de organização e funcionamento das atividades de segurança, higiene 

e saúde no trabalho. 

Lei n.º 7/95, 29 de Março Alteração, por ratificação, do Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro. 

Portaria n.º 1179/95, 26 de Setembro 
Aprova o modelo da ficha de notificação da modalidade adotada pela empresa para a 

organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Portaria n.º 53/96, 20 de Fevereiro 

Altera a Portaria n.º 1179/95, de 26 de Setembro (aprova o modelo da ficha de notificação 

da modalidade adotada pelas empresas para a organização dos serviços de segurança, 

higiene e saúde no trabalho). 

Decreto-Lei n.º 133/99, 21 de Abril 

Altera o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, relativo aos princípios da prevenção 

de riscos profissionais, para assegurar a transposição de algumas regras da diretiva quadro 

relativa à segurança e saúde dos trabalhadores nos locais de trabalho. 

Decreto-Lei n.º 109/2000, 30 de Junho 

Altera o Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pelas Leis n.ºs 7/95, de 29 de 

Março, e 118/99, de 11 de Agosto, que contém o regime de organização e funcionamento 

das atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Decreto-Lei n.º 29/2002, 14 de 

Fevereiro 

Cria o Programa de Adaptação dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 

previstos no Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pelas Leis n.ºs 7/95, de 29 

de Março, e 118/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho, 

e define o respetivo regime jurídico. 

Lei n.º 35/2004, 29 de Julho 
Regulamenta a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código do Trabalho 

(Vigência Condicional). 

Portaria n.º 299/2007, 16 de Março 

Aprova o novo modelo de ficha de aptidão, a preencher pelo médico do trabalho face aos 

resultados dos exames de admissão, periódicos e ocasionais, efetuados aos trabalhadores, 

e revoga a Portaria n.º 1031/2002, de 10 de Agosto. 

NP n.º 4397/2008 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. Requisitos. 

ACIDENTES - REPARAÇÃO 

DIPLOMA SUMÁRIO 
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Decreto-Lei n.º 2/82, 5 de Janeiro 
Determina a obrigatoriedade da participação de todos os casos de doença profissional à 

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais. 

Decreto-Lei n.º 142/99, 30 de Abril 
Cria o Fundo de Acidentes de Trabalho previsto no artigo 39.º da Lei n.º 100/97, de 13 de 

Setembro. 

Decreto Regulamentar n.º 5/2001, 3 de 

Maio 

Regulamenta a composição, a competência e o funcionamento da Comissão Nacional de 

Revisão da Lista das Doenças Profissionais. 

Decreto Regulamentar n.º 6/2001, 5 de 

Maio 
Aprova a lista das doenças profissionais e o respetivo índice codificado. 

Portaria n.º 91/2007, 22 de Janeiro 
Clarifica os procedimentos a adotar nas situações de incapacidade por doença e fixa a taxa 

prevista no artigo 201.º da Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho. 

Decreto-Lei n.º 185/2007, 10 de Maio Altera o Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de Abril, que cria o Fundo de Acidentes de Trabalho. 

Decreto Regulamentar n.º 76/2007, 17 

de Julho 

Altera o Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio, que aprova a lista das doenças 

profissionais e o respetivo índice codificado. 

Decreto-Lei n.º 352/2007, 23 de 

Outubro 

Aprova a nova Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais, revogando o Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, e aprova a Tabela 

Indicativa para a Avaliação da Incapacidade em Direito Civil. 

SEGURANÇA DOS LOCAIS DE TRABALHO – GERAL 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Portaria n.º 53/71, 3 de Fevereiro 
Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 

Industriais. 

Portaria n.º 702/80, 22 de Setembro 
Altera a Portaria n.º 53/71, de 3 de Fevereiro, que Aprova o Regulamento Geral de 

Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais. 

Portaria nº 987/93, 6 de Outubro Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho. 

SEGURANÇA DOS LOCAIS DE TRABALHO – CONSTRUÇÃO CIVIL 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 41820, 11 de Agosto de 

1958 
Estabelece as Normas de Segurança no Trabalho da Construção Civil. 

Decreto n.º 41821, 11 de Agosto de 

1958 
Aprova o Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil. 

Decreto-Lei n.º 139/95, 14 de Junho 
Altera diversa legislação no âmbito dos requisitos de segurança e identificação a que 

devem obedecer o fabrico e comercialização de determinados produtos e equipamentos. 

Decreto-Lei n.º 374/98, 24 de 

Novembro 

Altera os Decretos-Leis n.ºs 378/93, de 5 de Novembro, 128/93, de 22 de Abril, 383/93, 

de 18 de Novembro, 130/92, de 6 de Julho, 117/88, de 12 de Abril, e 113/93, de 10 de 

Abril, que estabelecem, respetivamente, as prescrições mínimas de segurança a que 

devem obedecer o fabrico e comercialização de máquinas, de equipamentos de proteção 

individual, de instrumentos de pesagem de funcionamento não automático, de aparelhos 

a gás, de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão e 

de materiais de construção. 

Decreto-Lei n.º 4/2007, 8 de Janeiro 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/93, de 10 de Abril, que transpôs para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 89/106/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que 

aproxima as legislações dos Estados membros no que se refere aos produtos de 

construção. 
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EQUIPAMENTOS DOTADOS DE VISOR 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 349/93, 1 de Outubro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 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. 

Portaria n.º 989/93, 6 de Outubro 
Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes ao trabalho com 

equipamentos dotados de visor. 

SEGURANÇA DOS LOCAIS DE TRABALHO – INDÚSTRIA EXTRACTIVA 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei nº 90/90, 16 de Março Disciplina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos. 

Decreto-Lei nº 162/90, 22 de Maio 
Aprova alterações no Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas 

e Pedreiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de Janeiro. 

Diretiva nº 92/91/CEE do Conselho, 3 

de Novembro 

Relativa às prescrições mínimas destinadas a melhorar a proteção em matéria de 

segurança e saúde dos trabalhadores das indústrias extrativas por perfuração. 

Diretiva nº 92/104/CEE do Conselho, 3 

de Dezembro 

Relativa às prescrições mínimas destinadas a melhorar a proteção em matéria de 

segurança e saúde dos trabalhadores das indústrias extrativas a R ou subterrâneas. 

Decreto-Lei nº 324/95, 29 de Novembro 

Transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas nºs 92/91/CEE, de 3 de Novembro, e 

92/104/CEE, de 3 de Dezembro, relativas às prescrições mínimas de saúde e segurança a 

aplicar nas indústrias extrativas por perfuração a céu aberto ou subterrâneas. 

Portaria nº 197/96, 4 de Junho 
Regula as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais e postos de trabalho 

das indústrias extrativas por perfuração. 

Portaria nº 198/96, 4 de Junho 
Regula as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais e postos de trabalho da 

indústria extrativa a céu aberto ou subterrânea. 

Decreto-Lei nº 198-A/2001, 6 de Julho 
Estabelece o regime jurídico de concessão do exercício da atividade de recuperação 

ambiental das áreas mineiras degradadas 

Decreto-Lei nº 270/2001, 6 de Outubro 
Aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais-pedreiras, 

revogando o Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março. 

Decreto-Lei nº 317/2003, 20 de 

Dezembro 

Prorroga por seis meses o prazo previsto no Decreto-Lei n.º 112/2003, de 4 de Junho, 

aplicável ao regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais. 

Decreto-Lei nº 340/2007, 12 de 

Outubro 

Altera o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, que aprova o regime jurídico da 

pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 

Decreto-Lei nº 150/2015 de 5 de agosto 

Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2012/18/EU, DO Parlamento 

Europeu e do Concelho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados 

a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - GERAL 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei nº 62/88, 27 de Fevereiro 

Determina o uso da língua portuguesa nas informações ou instruções respeitantes a 

características, instalação, serviço ou utilização, montagem, manutenção, armazenagem e 

transporte que acompanham as máquinas e outros utensílios de uso industrial ou 

laboratorial. 



 

 
48 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

Decreto-Lei nº 105/91, 8 de Março 
Estabelece o regime de colocação no mercado e utilização de máquinas e material de 

estaleiro. 

Decreto-Lei nº 273/91, 7 de Agosto 

Transpõe para o direito interno a Diretiva do Conselho nº 3/361/CC de 19 de Novembro, 

alterada pela Diretiva da Comissão nº 76/434/CEE DE 13 DE Abril relativa aos 

procedimentos a que estão obrigados os fabricantes de cabos metálicos, correntes de 

varão de aço e ganchos para operações de elevação e movimentação. 

Diretiva 95/16/CE, de 29 de Junho de 

1995 
Relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos ascensores. 

Decreto-Lei nº 214/95, 18 de Agosto 
Condições de utilização e comercialização de máquinas usadas, visando a proteção da 

saúde e a segurança dos utilizadores e de terceiros. 

Portaria nº 172/2000, 23 de Março 
Definição das máquinas usadas que pela sua complexidade e características revistam 

especial perigosidade. 

Decreto-Lei nº 50/2005, 25 de 

Fevereiro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2001/45/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 27 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde 

para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e revoga o Decreto-

Lei n.º 82/99, de 16 de Março. 

Diretiva 2006/42/CE, de 17 de Maio Relativa às máquinas e altera a Diretiva 95/16/CE (reformulação). 

Despacho n.º 23505/2006 (2.ª série), 

17 de Novembro 
Lista de normas harmonizadas no âmbito da aplicação da Diretiva Máquinas. 

Decreto-Lei nº103/2008, 24 de Junho 

Estabelece as regras relativas à colocação no mercado e entrada em serviço das máquinas 

e respetivos acessórios, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa às máquinas 

e que altera a Diretiva n.º 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos 

ascensores. Revoga o Decreto-Lei n.º 320/2001, de 12 de Dezembro. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 211/99, 14 de Junho 
Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 97/23/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Maio, relativa aos equipamentos sob pressão. 

Despacho n.º 22 332/2001 (2.a série) Aprova a instrução técnica complementar (ITC) para geradores de vapor. 

Despacho n.º 22 333/2001 (2.a série) 
Aprova a instrução técnica complementar (ITC) para reservatórios de gases de petróleo 

liquefeitos (GPL). 

Despacho n.º 1859/2003 (2.a série) 
Aprova a instrução técnica complementar (ITC) para recipientes sob pressão de ar 

comprimido. 

Decreto-Lei n.º 1859/2003, 13 de 

Dezembro 
Instrução Técnica Complementar para Recipientes sob pressão de ar comprimido. 

Despacho n.º 24261/2007 (2ªsérie), 23 

de Outubro 

Aprova a instrução técnica complementar para equipamentos sob pressão e conjuntos 

destinados à produção ou armazenagem de gases liquefeitos criogénicos. 

Despacho n.º 24 261/2007 
Aprova a instrução técnica complementar (ITC) para equipamentos sob pressão e 

conjuntos destinados à produção ou armazenagem de gases liquefeitos criogénicos. 

Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de Julho 

Aprova, simplificando, o novo Regulamento de Instalação, de Funcionamento, de 

Reparação e de Alteração de Equipamentos sob Pressão, revogando o Decreto-Lei n.º 

97/2000, de 25 de Maio. 
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SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto n.º 513/70, 30 de Outubro 
Promulga o Regulamento de Segurança de Elevadores Elétricos - Revoga o Decreto n.º 

26591. 

Decreto Regulamentar n.º 13/80, 16 de 

Maio 

Introduz alterações ao Regulamento de Segurança de Elevadores Elétricos, aprovado pelo 

Decreto n.º 513/70, de 30 de Outubro. 

Portaria n.º 376/91, 9 de Agosto 
Aprova como Regulamento de Segurança de Ascensores Elétricos (RSAE) a norma NP-

3163/1 (1988). 

Portaria n.º 964/91, 20 de Setembro 
Aprova como Regulamento de Segurança de Ascensores Hidráulicos (RSAH) a norma NP 

EN 81-2 (1990). 

Portaria n.º 1209/91, 19 de Dezembro 

Regulamenta o Decreto-Lei n.º 273/91, de 7 de Agosto, na parte respeitante aos cabos 

metálicos, correntes de varão redondo de aço e ganchos, destinados a operações de 

elevação e movimentação. 

Portaria n.º 1196/92, 22 de Dezembro 
Estabelece os requisitos técnicos e de segurança aos quais devem obedecer a construção 

e instalação de novas escadas mecânicas e tapetes rolantes. 

Diretiva n.º 95/16/CE do Parlamento 

europeu e do Conselho, 29 de Junho 
Relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos ascensores. 

Decreto-Lei n.º 295/98, 22 de Setembro 
Estabelece os princípios gerais de segurança relativos aos ascensores e respetivos 

componentes, transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 95/16/CE, de 29 de Junho. 

Decreto-Lei n.º 320/2002, 28 de 

Dezembro 

Estabelece o regime de manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas 

mecânicas e tapetes rolantes, após a sua entrada em serviço, bem como as condições de 

acesso às atividades de manutenção e de inspeção. 

Despacho n.º 4413/2007 (2ªsérie), 12 

de Março 

Lista das normas portuguesas que transpõem as normas harmonizadas no âmbito da 

Diretiva n.º 95/16/CE. 

Decreto-Lei n.º 176/2008, 26 de Agosto 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de Setembro, que 

estabelece os princípios gerais de segurança relativos aos ascensores e respetivos 

componentes e que transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa às máquinas, 

que altera a Diretiva n.º 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, 

relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos ascensores. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – TERMOACUMULADORES ELÉCTRICOS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Portaria n.º1081/91, 24 de Outubro Estabelece regras uniformes de fabrico e de montagem de termoacumuladores elétricos. 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – GARRAFAS DE GÁS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Portaria n.º 62-A/93, 15 de Janeiro 
Regulamenta as prescrições específicas aplicáveis às garrafas para gás, soldadas, de aço 

não ligado. 

Portaria n.º 62-C/93, 15 de Janeiro 
Regulamenta as prescrições específicas aplicáveis às garrafas para gás, de aço, sem 

soldadura. 

Despacho n.º 17805/2001 (2ª Série), 24 

de Agosto 

Os organismos de inspeção acreditados no âmbito do Sistema Português da Qualidade 

para procederem à verificação de garrafas para gás no âmbito das Portarias n.ºs 62-A/93, 

62-B/93, e 62-C/93, de 15 de Janeiro. 
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PRODUTOS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 69/2005, 17 de Março 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2001/95/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 3 de Dezembro, relativa à segurança geral dos produtos. 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei nº128/93, 22 de Abril 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária nº 89/868/CEE, relativa aos 

equipamentos de proteção individual. 

Decreto-Lei nº348/93, 1 de Outubro 

Transpõe para o direito interno a Diretiva nº 89/656/CEE de 30 de Novembro relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde na utilização de equipamentos de proteção 

individual. 

Portaria nº988/93, 6 de Outubro 
Estabelece a descrição técnica do equipamento de proteção individual, de acordo com o 

art.º 7 do Decreto-Lei nº 348/93 de 1 de Outubro. 

Portaria nº 1131/93, 4 de Novembro 
Estabelece as exigências relativas à saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de 

proteção individual. 

Portaria nº 109/96, 10 de Abril Altera os anexos I, II, IV e V da Portaria nº 1131/93 de 4 de Novembro. 

Portaria nº 695/97, 19 de Agosto 

Altera os anexos I e V da Portaria nº 1113/93 de 4 de Novembro (fixa os requisitos 

essenciais relativos à saúde a que devem obedecer o fabrico e comercialização de 

equipamentos de proteção individual. 

Despacho n.º 22714/2003, 21 de 

Novembro 

Lista de normas harmonizadas a observar pelos equipamentos de proteção individual, com 

vista a preservar a saúde e segurança dos seus utilizadores. 

Portaria n.º 311-D/2005, 24 de Março 
Estabelece as características dos coletes retrorrefletores, cuja utilização se encontra 

prevista no n.º 4 do artigo 88.º do código da Estrada. 

EXPLOSIVOS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 376/84, 30 de 

Novembro 

Aprova o Regulamento sobre o Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e de 

Armazenagem de Produtos Explosivos, o Regulamento sobre o Fabrico, Armazenagem, 

Comércio e Emprego de Produtos Explosivos e o Regulamento sobre Fiscalização de 

Produtos Explosivos. 

Decreto-Lei n.º 18/85, 15 de Janeiro Aprova o Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras. 

Decreto-Lei n.º 265/94, 25 de Outubro 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/15/CEE, do Conselho, de 5 de 

Abril, relativa à harmonização da legislação sobre explosivos para utilização civil. 

Decreto-Lei n.º 139/2002, 17 de Maio 

Aprova o Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem 

de Produtos Explosivos e revoga o decreto-Lei n.º 142/79, de 23 de Maio, e as Portarias 

n.ºs 29/74, de 16 de Janeiro, 831/82, de 1 de Setembro, e 506/85, de 25 de Julho 

Decreto-Lei n.º 139/2003, 2 de Julho 

Prorroga, pelo período de dois anos, o prazo de caducidade dos alvarás e licenças de 

fabrico ou de armazenagem de produtos explosivos, fixado no artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 139/2002, de 17 de Maio. 

Decreto-Lei n.º 87/2005, 23 de Maio 

Define o regime aplicável por força da caducidade de alvarás e licenças dos 

estabelecimentos de fabrico e de armazenagem de produtos explosivos. 

Produz efeitos desde 17.05.2005, com exceção do disposto no seu art. 8º. 



 

 
51 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

Portaria n.º884/2007, 10 de Agosto Licenças para operador de explosivos. 

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 112/96, 5 de Agosto 
Estabelece as regras de segurança e de saúde relativas aos aparelhos e sistemas de 

proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. 

Portaria n.º 341/97, 21 de Maio 
Estabelece regras relativas à segurança e saúde dos aparelhos e sistemas de proteção 

destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. 

Decreto-Lei n.º 236/2003, 30 de 

Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 1999/92/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a 

promover a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis 

de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas. 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Portaria n.º 21918, 16 de Março de 1966 
Aprova como normas definitivas, com os n.ºs NP-522, NP-523 e NP-524, as normas 

provisórias relativas a sinalização de segurança. 

Portaria n.º 22150, 4 de Agosto de 1966 
Aprova como norma definitiva, com o n.º NP-182, a norma provisória P-182 - Cores e 

sinais convencionais para identificação de fluidos nos encanamentos. 

Diretiva n.º 92/58/CEE Do Conselho, 24 

de Junho 
Relativa às prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho. 

Decreto-Lei 141/95, 14 de Junho 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 92/58/CEE, relativa às 

prescrições mínimas para a sinalização de Segurança e de Saúde no trabalho. 

Portaria n.º 1456-A/95, 11 de Dezembro 
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização de sinalização de Segurança 

e de Saúde no trabalho. Revoga a Portaria n.º 434/83, de 15 de Abril. 

Portaria n.º 517-A/96, 27 de Setembro 

Transpõe para o direito interno as diretivas comunitárias aplicáveis à aprovação de veículos 

a motor e seus reboques, veículos de duas e três rodas, tratores agrícolas e respetivos 

componentes. Revoga várias portarias. 

Portaria n.º 1080/97, 29 de Outubro 

Altera os anexos I e II à Portaria n.º 517-A/96, de 27 de Setembro, com a redação que 

lhe foi dada pela Portaria n.º 489/97, de 15 de Julho (transpõe para o direito interno as 

diretivas comunitárias aplicáveis à aprovação de veículos a motor e seus reboques, veículos 

de duas rodas e três rodas, tratores agrícolas e respetivos componentes). 

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, 1 de 

Outubro 
Aprova o Regulamento de Sinalização do Trânsito. 

Decreto Regulamentar n.º 41/2002, 20 

de Agosto 

Altera o Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 

Decreto Regulamentar n.º 13/2003, 26 

de Junho 

Altera o Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto regulamentar n.º 

22-A/98, de 1 de Outubro. 

Decreto-Lei n.º 218/2008, 11 de 

Novembro 

Transpõem para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/35/CE, da Comissão, de 18 

de Junho, estabelecendo requisitos relativos à instalação de dispositivos de iluminação e 

de sinalização luminosa dos automóveis e seus reboques. 

Revoga o anexo I da Portaria n.º 517-A/96, de 27 de Setembro, com a redação que lhe 

foi conferida pela Portaria n.º 1080/97, de 29 de Outubro, no que se refere à instalação 

de luzes. 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
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DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 220/2008, 12 de 

Novembro 
Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios. 

Portaria n.º 1532/2008, 29 de 

Dezembro 
Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE). 

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Dec. Lei n.º 330/93, 25 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 90/269/CEE, do 

Conselho, de 29 de Maio, relativa às prescrições mínimas de Segurança e de Saúde na 

movimentação manual de cargas. 

RISCOS QUÍMICOS - GERAL 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 24/2012, 6 de Fevereiro 
Estabelece a regulamentação sobre a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores 

contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, no local de trabalho. 

RISCOS QUÍMICOS – PRODUTOS CANCERÍGENOS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 479/85, 13 de Novembro 
Fixa as substâncias, os agentes e os processos industriais que comportam risco 

cancerígeno, efetivo ou potencial, para os trabalhadores profissionalmente expostos. 

Decreto-Lei n.º 301/2000, 18 de 

Novembro 

Regula a proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes 

cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. 

RISCOS BIOLÓGICOS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 479/85, 13 de Novembro 
Fixa as substâncias, os agentes e os processos industriais que comportam risco 

cancerígeno, efetivo ou potencial, para os trabalhadores profissionalmente expostos. 

Decreto-Lei n.º 84/97, 16 de Abril 

Transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas do Conselho n.º 90/679/CEE, de 26 

de Novembro, e 93/88/CEE, de 12 de Outubro, e a Diretiva n.º 95/30/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. 

Portaria n.º 405/98, 11 de Julho Aprova a classificação dos agentes biológicos. 

Portaria n.º 1036/98, 15 de Dezembro 
Altera a lista dos agentes biológicos classificados para efeitos da prevenção de riscos 

profissionais, aprovada pela Portaria n.º 405/98, de 11 de Julho. 

Decreto-Lei n.º 2/2001, 4 de Janeiro 

Regula a utilização confinada de microrganismos geneticamente modificados, transpondo 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/81/CE, do Conselho, de 26 de Outubro, que 

altera a Diretiva n.º 90/219/CEE, do Conselho, de 23 de Abril. 

RISCOS FÍSICOS – RUÍDO 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Diretiva Comunitária n.º 2003/10/CE do 

Parlamento Europeu, 6 de Fevereiro 

Relativa às prescrições mínimas de Segurança e de Saúde no trabalho em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído). 



 

 
53 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

Decreto-Lei n.º 182/206, 6 de Setembro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva Comunitária n.º 2003/10/CE de 6 de 

Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de Segurança e de Saúde no trabalho em 

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

Decreto-Lei 9/2007, 17 de Janeiro Aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

RISCOS FÍSICOS – VIBRAÇÕES 

DIPLOMA SUMÁRIO 

NP 2074/83 
Estabelece, os limites de vibração aceitáveis, em função do tipo de construção e de terreno 

de fundação. 

NP 1673 Vibrações mecânicas. Avaliação da reação à excitação global do corpo por vibrações. 

NP -1796 
Estabelece os níveis admissíveis de concentração para substâncias nocivas existentes no 

ar dos locais de trabalho. 

Decreto-Lei n.º 46/2006, 24 de Fevereiro 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 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 riscos devidos a agentes físicos 

(vibrações). 

NP - 2041 
Acústica. Higiene e Segurança no Trabalho. Limites de exposição do sistema braço-mão às 

vibrações. 

Norma ISO 2631/1 Exposição a vibrações globais do corpo. 

Norma ISO 5349 Exposição a vibrações transmitidas às mãos. 

Diretiva n.º 2002/44/CE, de 25 de Junho 
Prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de 

exposição aos riscos devidos a vibrações mecânicas. 

RISCOS FÍSICOS – RADIAÇÕES 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 597/73, 7 de Novembro 

Sujeita a servidões administrativas, denominadas radioelétricas, bem como a outras 

restrições de utilidade pública, as zonas confinantes com os centros radioelétricos nacionais 

que prossigam fins de reconhecida utilidade pública. 

Decreto-Lei n.º 426/83, 7 de Dezembro 
Aprova o Regulamento de Proteção e Segurança Radiológica nas Minas e Anexos de 

Tratamento de Minério e de Recuperação de Urânio. 

Decreto-Lei n.º 348/89, 12 de Outubro Estabelece normas e diretivas de proteção contra as radiações ionizantes. 

Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de 

Abril 

Estabelece a regulamentação das normas e diretivas de proteção contra radiações 

ionizantes. 

Decreto Regulamentar n.º 3/92, 6 de 

Março 

Altera o Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril, relativo à proteção contra 

radiações ionizantes. 

Decreto Regulamentar n.º 34/92, 4 de 

Dezembro 

Estabelece Normas sobre segurança e proteção radiológica aplicáveis na extração e 

tratamento de minérios radioativos. 

Decreto-Lei n.º 36/95, 14 de Fevereiro 

Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 89/618/EURATOM relativa à informação da 

população sobre medidas de proteção sanitária aplicáveis em caso de emergência 

radiológica. 

Diretiva n.º 96/29/Euratom do conselho, 

13 de Maio 

Fixa as normas de segurança de base relativas à proteção sanitária da população e dos 

trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes. 
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Decreto Regulamentar n.º 29/97, 29 de 

Julho 

Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 90/641/EURATOM, do 

Conselho, de 4 de Dezembro, e estabelece o regime de proteção dos trabalhadores de 

empresas externas que intervêm em zonas sujeitas a regulamentação com vista à proteção 

contra radiações ionizantes. 

Decreto-Lei n.º 174/2002, 25 de Julho 

Estabelece as regras aplicáveis à intervenção em caso de emergência radiológica, 

transpondo para a ordem jurídica interna as disposições do título IX, «Intervenção», da 

Diretiva n.º 96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de Maio, que fixa as normas de base de 

segurança relativas à proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os 

perigos resultantes das radiações ionizantes. 

Decreto-Lei n.º 180/2002, 8 de Agosto 

Estabelece as regras relativas à proteção da saúde das pessoas contra os perigos 

resultantes de radiações ionizantes em exposições radiológicas médicas e transpõe para o 

ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 97/43/EURATOM, do Conselho, de 30 de 

Junho, que aproxima as disposições dos Estados-Membros sobre a matéria. 

Decreto-Lei n.º 138/2005, 17 de Agosto Aprova o sistema de monitorização ambiental do grau de radioatividade. 

Decreto-Lei n.º 222/2008, 17 de 

Novembro 

Transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 96/29/EURATOM, do 

Conselho, de 13 de Maio, que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção 

sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações 

ionizantes. 

RISCOS FÍSICOS – ELÉCTRICOS 

DIPLOMA SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 26852, 30 de Julho de 

1936 
Aprova o Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas. 

Portaria n.º 37/70, 17 de Janeiro 

Aprova as instruções para os primeiros socorros em acidentes pessoais produzidos por 

correntes elétricas e, igualmente, aprova o modelo oficial das referidas instruções para 

afixação obrigatória nas instalações elétricas, sempre que o exijam os regulamentos de 

segurança respetivos - Revoga a Portaria n.º 17653 e, bem assim, as instruções por ela 

aprovadas. 

Declaração de Retificação n.º 42/70, 19 

de Fevereiro 

De terem sido retificadas as instruções para os primeiros socorros em acidentes pessoais 

produzidos por correntes elétricas, aprovadas pela Portaria n.º37/70. 

Decreto-Lei n.º 740/74, 26 de Dezembro 
Aprova os Regulamentos de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica e 

de Instalações Coletivas de Edifícios e Entradas. 

Decreto-Lei n.º 303/76, 26 de Abril 

Introduz alterações no Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de Dezembro, que aprova o 

Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica e o 

Regulamento de Segurança de Instalações Coletivas de Edifícios e Entradas. 

Decreto-Lei n.º 446/76, 5 de Junho 
Dá nova redação a alguns artigos do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936. 

Decreto Regulamentar n.º 31/83, 18 de 

Abril 
Aprova o Estatuto do Técnico Responsável por Instalações Elétricas de Serviço Particular. 

Portaria n.º 344/89, 13 de Maio 
Altera os artigos 19.º e 20.º do Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936. Revoga a 

Portaria n.º 24/80, de 9 de Janeiro. 

Decreto-Lei n.º 180/91, 14 de Maio 

Revoga o Decreto n.º 46897, de 27 de Janeiro de 1966, que aprovou o Regulamento de 

Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão. Habilita o Governo a aprovar o Regulamento 

de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão. 
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Decreto Regulamentar n.º 1/92, 18 de 

Fevereiro 
Aprova o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão. 

Decreto-Lei n.º 272/92, 3 de Dezembro Estabelece normas relativas às associações inspetoras de instalações elétricas. 

Decreto-Lei n.º 226/2005, 28 de 

Dezembro 

Estabelece os procedimentos de aprovação das regras técnicas das instalações elétricas de 

baixa tensão. 

Portaria n.º 949-A/2006, 11 de Setembro Aprova as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Decreto-Lei n.º 229/2006, 24 de 

Novembro 

Altera o Decreto Regulamentar n.º 31/83, de 18 de Abril, que aprova o Estatuto do Técnico 

Responsável por Instalações Elétricas de Serviço Particular, e derroga parcialmente o 

disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 5/2004, de 6 de Janeiro. 

Decreto-Lei n.º 6/2008, 10 de Janeiro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/95/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 12 de Dezembro, relativa à harmonização das legislações dos Estados 

membros no domínio do material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites 

de tensão, e revoga o Decreto-Lei n.º 117/88, de 12 de Abril. 

Quadro 1- Enquadramento legal 
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 DESCRIÇÃO DA MINA 

O presente Plano de Higiene e Segurança integra o Plano de Lavra da Lusorecursos Portugal 

Lithium, S.A. para a sua concessão designada por “Romano” e é, especial e especificamente, 

dedicado às matérias relevantes em matéria de Higiene, Segurança e Saúde ocupacionais. 

Com este documento a Lusorecursos descreve e institui os princípios, sistemas, planos, 

programas, padrões, práticas, normas e procedimentos e organização que pretende adotar para 

obtenção dos níveis de excelência que visa alcançar nestas matérias. 

Neste âmbito, este anexo, embora possa ser analisado, estudado e compreendido 

isoladamente, em boa verdade não constitui um documento autónomo desse Plano de Lavra – 

O Plano de Lavra é um documento que aborda diversas vertentes e uma delas é Higiene, 

Segurança e Saúde do trabalho a qual deve ser analisada, neste caso, a par e com todo o restante 

conteúdo do Plano de Lavra. 

Com isto, uma vez que a necessária descrição da mina para melhor enquadramento de tudo o 

que consta neste documento está já feita ao longo dos outros CAPÍTULOS do Plano de Lavra 

mostra-se desnecessário, redundante e pouco razoável proceder a aqui a uma mera repetição 

que apenas teria como resultado tornar o documento pesado e nada traria de novo para além 

do que já foi descrito. 

Assim, tal como referido, matérias e assuntos como:  

GEOLOGIA (REGIONAL e LOCAL), MINERALIZAÇÃO, PROSPEÇÃO, PESQUISA E 

RECONHECIMENTO, MÉTODOS DE AMOSTRAGEM, TEORES DE CORTE, CÁLCULO DE RECURSOS, 

CARACTERIZAÇÃO DA MINA (MÉTODO DE EXPLORAÇÃO MINEIRA, ORGANIZAÇÃO E PLANO DA 

PRODUÇÃO), CONCENTRAÇÃO DO MINÉRIO (INFRAESTRUTURA DA LAVARIA, ENERGIA 

ELÉCTRICA, ÁGUA INDUSTRIAL, OUTRAS FACILIDADES), PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS E 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES, AMBIENTE (EFLUENTES LÍQUIDOS, ESGOTO DA MINA, 

ESCOMBREIRA, REJEITADOS), PESSOAL, etc. 

se bem que sejam, entre outros aspetos, bastante importantes para 

estabelecimento/entendimento das matérias de Higiene, Segurança e saúde do trabalho, o 

certo é que, tal como referido, já estão nos restantes capítulos para os quais se remete para 

consulta.  
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Por fim, na eventualidade de se mostrar necessário constituir tudo o plasmado no presente 

Plano de Higiene e Segurança em um só documento isolado e autónomo, então a presente 

Secção será então densificada com essa informação já referida e que consta noutras partes do 

Plano de Lavra.
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 LAVARIA E HIDROMETALURGIA 

O Projeto tem como objetivo a extração de matérias-primas com forte valorização tecnológica 

para a produção de baterias de ião lítio de elevada qualidade, através do processamento de 

compostos químicos inorgânicos de lítio, partindo de concentrados de minerais de lítio (e.g. 

petalite e espodumena), obtidos através da extração e beneficiação de rochas aplito-pegmatíticas 

presentes na área concessionada. O minério extraído será processado em instalações de produção 

de compostos de lítio, associadas ao projeto. 

Para tal, prevê-se a construção de um Complexo de Anexos Mineiros, parcialmente constituído 

por um Concentrador (para petalite, cassiterite, misturas quartzo-feldspáticas com minerais de 

lítio acessórios e possivelmente columbo-tantalite) e uma refinaria para a calcinação (ou 

pirometalurgia) e transformação química dos concentrados de petalite em LiOH.H2O “battery 

grade” (hidrometalurgia). 

As sustâncias em análise estão afetas ao circuito de flutuação, que se encontra previsto para o 

Concentrador, e terá como último propósito a separação e purificação de petalite, em que para o 

efeito, vários processos intermédios terão obrigatoriamente de ocorrer. Após moagem e 

obtenção de frações granulométricas inferiores a 106 µm assim como o seu desenlameamento, 

será necessária a separação/remoção prévia de micas (moscovite, biotite e cookeíte) da restante 

mistura aluminossilicatada (albite, petalite, quartzo como maioritários e eucriptite, espodumena 

e bikitaite como acessórios) com pequenas quantidades de minerais do grupo dos fosfatos 

(ambligonite-montebrasite, apatite entre outros de ocorrência extremamente rara). 

Para separar as micas também via flutuação direta por espumas, o esquema de reagentes 

considera a utilização de ácido clorídrico – HCl como modificador de pH para 2,5 e os sais de amina 

como coletores catiónicos (como exemplos temos, Nouryon ARMAC®C e ARMAC®T, Clariant 

Flotigam EDA e MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol). 

No caso da petalite, as primeiras etapas da flutuação (“rougher”, “scavenger”, “cleaner” 1 e 

“cleaner” 2), que objetivam a remoção de feldspatos num meio salino KCl/NaCl a 10%, o regime 

de reagentes é uma mistura de Clariant Flotigam K2C (70%) e PEG-oleato (éster de ácido oleico; 

30%) como coletores. Como a utilização destes reagentes está inteiramente relacionada numa 

proporção de 70:30 para o K2C:PEG, foram calculados os valores totais segundo essa mesma 

proporção.  
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De seguida, o concentrado de petalite será filtrado, lavado com água para assim alimentar as 

seguintes etapas de flutuação onde o quartzo e outros minerais acessórios são definitivamente 

removidos para se atingir o concentrado final pretendido. Nas etapas “cleaner”2, 3 e 4, o meio 

em que ocorrem os processos de flutuação é a água e o ácido fluorídrico – HF, que funciona como 

ativador da petalite e deverá ser adicionado em todas as etapas de flutuação previstas dos 

“cleaners”. Assim, com esse efeito obter-se-ão maiores taxas de formação de bolhas de ar com 

petalite e a sua consequente remoção mecânica. É importante ainda referir e enfatizar que os 

processos de flutuação por espumas vão usar agentes químicos biodegradáveis que vão ser 

tratados e reciclados posteriormente. Independentemente de o pH em circuito de flutuação ser 

de 2,5 (ácido), está igualmente prevista a neutralização do pH numa estação de tratamento de 

águas – ETARI/soluções aquosas. 

O projeto contempla a construção de um Complexo de Anexos Mineiros, constituído por, entre 

outros componentes, um Concentrador, onde ocorre o processo de concentração de petalite e 

ainda uma Unidade Hidrometalúrgica ou Refinaria para a conversão química dos concentrados de 

petalite em hidróxido de lítio ultrapuro LiOH.H2O “battery grade”, composto químico precursor 

de células de baterias de ião lítio. 

 

1. Lavaria 

1.1. Concentração 

1.1.1. Moagem 

Após o processo de fragmentação granulométrica, e no interior do concentrador propriamente 

dito, é dada a continuação ao circuito de cominuição através de uma dupla moagem via húmida 

dos materiais provenientes da seleção ótica para que se atinjam granulometrias inferiores a 106 

µm, ou seja, tamanhos de grão que garantem a quase total libertação (> 90%) dos minerais de 

interesse (petalite, cassiterite e os restantes que se pretendem separar a jusante). De forma a 

otimizar os diferentes minérios da concessão do “Romano” equaciona-se que futuramente, 

segundo o desenvolvimento de estudos com maior detalhe, o minério possa ser introduzido numa 

série de espirais de concentração de minerais pesados (cassiterite e columbo-tantalites). 

Adiciona-se ainda que, a série de espirais de concentração gravítica são o método mais adequado 

para as fases minerais em questão e que a capacidade de produção se possa manter nas 180 

toneladas/hora.  
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Para a separação dos concentrados de cassiterite e columbo-tantalite, vai ser desenvolvida uma 

bateria de espirais concentradoras de minerais pesados que admitam um fluxo de 180 

toneladas/hora (Figura 2). 

 

Figura 2 - Exemplos de espirais concentradoras numa instalação de processamento mineral (à esquerda); Esquema 
mostrando o princípio de funcionamento de uma espiral concentradora de minerais pesados (à direita) 

Posteriormente o minério, depois da etapa de cominuição por via húmida avançará, para os 

tanques ou células de flutuação por espumas para separar a petalite dos restantes minerais. 

O edifício Moagem que alberga o(s) moinho(s) de bolas/rolos albergará dois (2) compartimentos, 

um compartimento que se refere a uma sala de controlo dos processos (nível superior) e o outro 

compartimento para a respetiva receção/empilhamento do minério e separação gravítica dos 

minerais pesados (níveis inferiores). 
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Figura 3 - Representação exemplo de um moinho de bolas para o processo de cominuição por via húmida do minério 
do “Romano” 

 

1.1.2. Flutuação 

Sucessivamente, o minério com granulometria inferior a 106 µm é encaminhado para as células 

de flutuação por espumas. O processo de flutuação por espumas objetiva a separação de minerais 

de uma determinada mistura que apresentam densidades similares entre si, como é o caso da 

petalite (2,43) e os restantes e principais constituintes quartzo-feldspáticos das rochas 

pegmatíticas LCT da concessão “Romano” (quartzo – 2,65; plagioclase sódica ou albite – 2,62; 

feldspato potássico ou ortoclase – 2,55). Para efetivamente separar o minério de lítio dos outros 

minerais considerados como ganga, os métodos de separação gravítica podem não ser adequados 

(e geralmente não o são) para as recuperações e níveis de pureza desejados e realidade 

económica de exploração de um jazigo mineral como o integrado na concessão “Romano”. Daí 

que normalmente se otimizem séries ou sequências de processos de separação mineral que 

integrem várias metodologias, onde a flutuação por espumas assume uma particular e elevada 

importância, dada a evidente perceção que só desta forma a petalite é concentrável para ter valor 

económico acrescentado. 

Logo, é extremamente relevante referir que os processos de flutuação por espumas são o fator 

chave da máxima recuperação da petalite e de outros minerais de interesse económico ou 

subprodutos. O método de separação de flutuação por espumas faz uso de propriedades 

superficiais das partículas minerais que determinam a capacidade e extensão da sua fixação em 

bolhas de ar geradas em células específicas para o efeito (células ou tanques de flutuação; Figura 
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4). Ao se adicionarem bolhas de ar/gás a um fluido contendo partículas finas minerais, as bolhas 

fixam-se às superfícies daquelas que repelem água, i.e., partículas hidrofóbicas. Este processo leva 

a que este conjunto de interesse (bolha + partícula mineral/e.g. petalite) ascenda à superfície da 

célula, enquanto as restantes partículas não desejadas numa determinada mistura 

(hidrofílicos/e.g. micas, quartzo e feldspatos) permanecem na fase fluida (“slurry” ou lama). Na 

superfície, as bolhas contendo as partículas de interesse acumulam-se e formam camadas de 

espuma que podem ser removidas da célula mecanicamente e continuamente à medida que se 

vão aglomerando cada vez mais partículas tornando a espuma mais densa. No fim do processo, 

os excedentes gerados são removidos ora para entrarem novamente num outro circuito de 

flutuação para melhorar a sua recuperação ou separação de outras fases, a fim de serem 

valorizados como subprodutos, ou mesmo para serem excluídos definitivamente para integrarem 

depósitos de escombreira (“tailings”) ou outra qualquer espécie de pilhas de rejeitados (a 

Lusorecursos antevê a deposição a seco ou “dry stacking”), para posterior incorporação em 

materiais de enchimento - pastefill. 

É possível que as bolhas de gás nas células de flutuação fixem determinadas partículas e não 

outras, ou seja, que mostrem seletividade. Para que isso efetivamente aconteça, a 

hidrofobicidade das partículas é modificada com a adição de reagentes denominados de 

“coletores”. Adicionalmente, outros reguladores dos processos de separação por flutuação por 

espumas são os denominados “depressores” que, pelo contrário, aumentam a hidrofilicidade ou 

molhabilidade das partículas que não são de interesse, levando a que estas se mantenham no 

tanque de flutuação e não subam juntamente com as bolhas para as camadas mais superficiais de 

espuma no topo. Paralelamente, químicos que promovem o contrário são denominados de 

“ativadores”, ou seja, aumentam a interação do “coletor” com a superfície do mineral. Outros 

químicos denominados de “frothers” ou “espumantes” tendem a estabilizar a espuma com as 

partículas de interesse, para que a sua remoção seja otimizada, ou seja, não deixando que estas 

se afundem no respetivo tanque ou célula. No conjunto de reagentes de flutuação, também é 

usual a utilização de reguladores de pH, mais comummente designados de “modificadores” ou 

“condicionadores”. 
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Figura 4 - Aspeto geral de uma célula de flutuação Outotec “TankCell”; (b) pormenor do mecanismo “FloatForce” da 
Outotec Oy que maximiza o contacto entre as bolhas e as partículas minerais na zona de contacto entre o rotor e o 
estator 

Vem referido no recente trabalho de Tadesse et al. (2019) que não existem muitos estudos 

científicos sobre o real comportamento da petalite em processos de flutuação por espumas, mas, 

no entanto, este menciona o texto de Bulatovic (2015) sobre a flutuação de minerais de lítio, que 

por sua vez faz referência a uma patente duplamente reproduzida nos Estados Unidos da América 

(6,138,835) e Canadá (2.313.666) de Jessup e Bulatovic (2000a-b) intitulada “recovery of petalite 

from ores containing feldspar minerals”. A invenção de Jessup e Bulatovic (2000a-b), juntamente 

com outros trabalhos pioneiros (Manser, 1975; Lyyra et al., 1987), mostra que é possível a 

extração de petalite via flutuação por espumas em misturas muito semelhantes às rochas LCT da 

concessão “Romano”, mas também, conforme alertam Tadesse et al. (2019), são ainda 

necessários estudos adicionais que permitam esclarecer com maior detalhe o comportamento 

desta fase mineral em células de flutuação e o desenvolvimento de novos esquemas de reagentes 

(“coletores” + “ativadores”/“depressores” + “espumantes” + “modificadores”). 

De facto, em consideração com o trabalho desenvolvido pela Metso – Outotec, o processamento 

e separação de minerais via flutuação por espumas irá incluir duas etapas principais para remoção 

de: (i) micas (essencialmente moscovite, mas também biotite e cookeíte); (ii) petalite através de 

flutuação por espumas em células “rougher, “scavenger” e “cleaner” gerando uma mistura de 

rejeitados de lavaria constituídos maioritariamente lamas (partículas finas) e micas (moscovite, 

biotite e outros). Por outro lado, como subprodutos, resultará uma mistura de feldspatos (albite 

e ortoclase) e quartzo e com quantidades menores de espodumena, eucriptite, montebrasite 

entre outros fosfatos (e.g. apatite). Após as etapas de flutuação por espumas, seguem-se 
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processos de desenlameamento e filtração dos materiais flutuados, de modo a recuperar a água 

utilizada nos processos (Figuras abaixo). 

 

Figura 5 - Exemplo de uma Unidade de flutuação completa da Metso- Outotec 

 

 

 

Figura 6 - Fluxo de processo genérico que visa a concentração de petalite da concessão “Romano” 

De acordo com Jessup e Bulatovic (2000a-b) e conforme previsto pela Lusorecursos, a petalite é 

extraída através de flutuação direta posteriormente à remoção de micas (moscovite + biotite + 

cookeíte) embora também preveja a retirada de espodumena, o que, para já, não vamos 

considerar dada a sua reduzida abundância nas rochas LCT da concessão “Romano” (até 5% de 

acordo com o conhecimento atual). Para separar as micas também via flutuação direta por 

espumas, o esquema de reagentes considera a utilização de ácido clorídrico – HCl como 

modificador de pH para 2,5 e os sais de amina como coletores catiónicos (como exemplos temos, 

Clariant Flotigam EDA e MIBC (Methyl Isobutyl Carbinol). 

Posteriormente, a sequência de reagentes para a melhor flutuabilidade da petalite é a seguinte: 

(1) água salgada (“brine”) como agente depressor, constituído por uma mistura 1:1 de cloreto de 

sódio – NaCl e cloreto de potássio – KCl, com concentração de (10% NaCl e 10% KCl); (2) ácido 
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fluorídrico – HF que funciona como ativador da petalite, depressor do quartzo e modificador de 

pH até 2,5; (3) sais quaternários de amónia tais como os denominados decyl, alkyl (e.g. Clariant 

Flotigam K2C), dodecyl (e.g. Nouryon ARMOFLOTE® 64), dioctadecyl ou ainda oleato PEG – 

polyethylene glycol e de sódio. As substâncias a utilizar serão especificadas no subcapítulo 2.6 – 

substâncias químicas no processo. 

Conforme já previamente referido, o sistema de processamento dos aplito-pegmatitos LCT vai 

incidir na separação e purificação de concentrados de petalite através de circuitos de flutuação 

por espumas. Logo, de acordo com a mineralogia da rocha-mãe, os excedentes serão 

maioritariamente constituídos por quartzo, feldspatos entre outros silicatos e fosfatos acessórios, 

que serão considerados como subprodutos e serem vendidos como tal ao cliente final. 

O circuito de flutuação, que se encontra previsto para o concentrador da Lusorecursos no âmbito 

da concessão “Romano”, terá como último propósito a separação e purificação de petalite, em 

que para o efeito, vários processos intermédios terão obrigatoriamente de ocorrer. Conforme é 

possível constatar no fluxo de processo ilustrado na Figura 7, após moagem e obtenção de frações 

granulométricas inferiores a 106 µm, assim como, o seu desenlameamento, será necessária a 

separação/remoção prévia de micas (moscovite, biotite e cookeíte) da restante mistura 

aluminossilicatada (albite, petalite, quartzo como maioritários e eucriptite, espodumena e 

bikitaite como acessórios) com pequenas quantidades de minerais do grupo dos fosfatos 

(ambligonite-montebrasite, apatite entre outros de ocorrência extremamente rara). 

Células de flutuação com a garantia de simulação, engenharia e otimização Metso - Outotec vão 

ser montadas de acordo com o seguinte sistema: 

− Uma (1) etapa “rougher”, uma (1) etapa “scavenger” de flutuação de micas; 

− Uma (1) etapa “rougher”, uma (1) etapa “scavenger” e quatro (4) etapas “cleaner” de 

flutuação de petalite. 
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Figura 7 - Diagrama esquemático do fluxo de processo relativo à flutuação por espumas de acordo com a simulação do concentrador segundo o trabalho desenvolvido pela Metso - Outotec
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O processo de concentração está dimensionado para o tratamento de 200 ton/h de minério e tem 

início com o minério a ser submetido a um processo de moagem para que sejam atingidas 

granulometrias inferiores a 106 µm, ou seja, tamanhos de grão que garantem a quase total 

libertação (> 90%) dos minerais de interesse. Para o efeito o minério é conduzido a moinhos de 

bolas em via húmida, no qual existe adição de água de processo ao minério durante a moagem. 

Neste processo a massa do minério é estável, não havendo perdas. O Balanço mássico, de forma 

mais detalhada encontra-se no Anexo A e deverá ser consultado para evidenciar do processo de 

concentração do minério. 

Após o processo de moagem via húmida, o minério com uma granulometria reduzida é submetido 

a um processo de hidrociclonagem que permite a retirada de elementos finos argilosos (lamas) 

das etapas seguintes de flutuação. Estes materiais finos designados por lamas/”slimes” são 

conduzidos ao Espessador 1 onde por um processo de drystacking de deposição a seco é extraída 

a máxima quantidade de água. No Espessador 1 produzem-se cerca de 14 ton/h de lamas/”slimes” 

as quais são conduzidas ao Parque de Resíduos sólidos secos com o objetivo de serem utilizados 

como backfill na mina subterrânea. A água extraída no Espessador 1 após tratamento por filtração 

é encaminhada para tratamento e recirculada para o processo. 

Neste tanque é aprovisionada água de processo utilizada nas primeiras fases do processo: 

moagem via húmida, hidrociclone e 1ª flutuação das micas, estimando-se um consumo de cerca 

de 165 m3/h nos três processos. 

O minério selecionado no hidrociclone segue para a 1ª flutuação, a qual está relacionada com a 

necessidade de remoção de micas, principalmente moscovite e biotite, presentes no minério. Esta 

flutuação de micas desenvolve-se num condicionador, num “rougher” e num “scavenger” sendo 

adicionados reagentes para promover a flutuação dos minerais de interesse. Neste caso específico 

para remover as micas dos processos seguintes serão utilizados 2 reagentes, um espumante e um 

coletor. O espumante tem como função promover a formação de espuma permitindo assim o 

desenvolvimento de uma flutuação por espuma e o coletor modifica a hidrofobicidade das 

partículas para permitir a seletividade de fixação de determinadas partículas. Neste caso prevê-

se a adição dos reagentes MIBC e o Flotigam EDA e além disso serão ainda adicionados ao 

processo água de processo e efetuada a injeção de ar. 

O material resultante desta 1ª Flutuação é conduzido ao Espessador 2 onde são removidas 

essencialmente micas, moscovite e biotite, que no seu conjunto representam cerca de 7 ton/h de 
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resíduos, os quais são conduzidos para Parque de resíduos sólidos secos situados no CAM. A água 

recuperada no Espessador 2 é novamente direcionada para o tanque de água após tratamento. 

Seguem para o processo de tratamento seguinte (2ª Flutuação) cerca de 177 ton/h de minério, 

que são sujeitos a uma 2ª Flutuação, que tem como objetivo concentrar a petalite e rejeitar 

sobretudo os feldspatos e quartzo. Para tal o minério irá passar por três células de condicionador 

e células “rougher” e “scavenger”. Neste processo é alimentada água nas células e ainda injetado 

ar. 

Nas células “rougher” e “scavenger” são adicionados ao minério reagentes, que funcionam como 

ativadores, depressores, coletores e ácidos. Os coletores são produtos que modificam a 

hidrofobicidade das partículas para permitir a seletividade de fixação de determinadas partículas, 

os depressores aumentam a hidrofilicidade das partículas que não são de interesse, levando a 

uma não fixação destas, os ativadores aumentam a interação do coletor com a superfície do 

mineral e os ácidos diminuem o pH do meio criando condições propicias à separação pretendida. 

Na 2ª Flutuação é adicionado o ácido fluorídrico (HF) que tem como funções: ativador da petalite, 

depressor do quartzo e modificador de pH até 2,5, enquanto, os coletores são uma solução numa 

proporção 70:30 de Oleato PEG e Flotigam K2C.  

Após a 2ª Flutuação, o minério de interesse é conduzido ao 1º Cleaner, que é composto por uma 

célula condicionador e 3 células cleaner e os rejeitados são conduzidos a uma fossa, que recebe 

também os rejeitados do 1º Cleaner. Na totalidade, a fossa recebe um caudal de cerca de 135 

ton/h, o qual é conduzido ao Espessador 3, que consiste num “drystacking” onde é removida a 

água e obtido um sub-produto (mistura quartzo feldspática), que consiste numa mistura de 

minerais constituída por feldspatos, quartzo, pelatite não recuperado, espodumena e outros 

minoritários. Este subproduto é conduzido ao Armazém de Feldspato/quartzo localizado junto do 

Armazém de Produto acabado e vendido como matéria-prima para a indústria cerâmica. A água 

recuperada no Espessador 3 após tratamento na ETARIC, sendo novamente direcionada para o 

processo. 

No 1º “cleaner” são adicionados os mesmos reagentes da 2ª Flutuação variando apenas a 

quantidade dos mesmos além de ser adicionada água e ar. O material segue então para o 1º 

“cleaner scavenger” composto por duas células onde os reagentes utilizados e quantidades são 

exatamente iguais às do 1º “cleaner”. Posteriormente, o minério é conduzido ao 2º “cleaner” e 
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3º “cleaner”, que dispõem respetivamente de cinco e quatro células e nas quais é adicionada água 

e ácido fluorídrico, que tem a função de ativador, depressor e ácido.  

Após as anteriores etapas de tratamento, o minério é conduzido ao Espessador 4, onde é 

removido o excesso de água que após tratamento na ETARIC sendo conduzida ao tanque de 

armazenagem para posterior reciclagem no processo. 

O minério espessado é submetido a um 4º Cleaner composto por cinco células. Nesta etapa é 

adicionado ácido fluorídrico numa quantidade igual à das etapas anteriores assim como água 

proveniente do tanque de água. Como resultado desta etapa de tratamento é produzido quartzo, 

que constitui um subproduto e que é conduzido para o Armazém de Feldspato/quartzo onde é 

armazenado temporariamente até ser expedido para venda. 

O minério obtido após o processamento do 4º Cleaner é direcionado para o Espessador 5 sendo 

o excesso de água removida tratada na ETARIC, antes de ser conduzida novamente para o 

processo. Por sua vez, o minério (concentrado de petalite) é bombeado para um sistema de 

filtração do minério de modo a obter-se um concentrado de petalite (LiAlSi4O10) com um teor 

em Li2O entre 3,79% e 4,09%, sendo conduzido à etapa de purificação do lítio, mais precisamente 

à Unidade de calcinação. 

Para a instalação da lavaria (moagem + concentrador), foi designada uma área total de 6 288 m2, 

para a instalação dos equipamentos afetos aos processos, dos quais 2 900 m2 e 3 388 m2 estão 

afetos ao edifício de moagem e edifício de flutuação respetivamente. Para efeitos ilustrativos, a 

Figura 8 demostra um exemplar de células de flutuação instaladas para concentração de minério.  
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Figura 8 - Exemplos de células de flutuação por espumas da Metso – Outotec 

Após estes processos findarem, os concentrados de petalite irão ser seguidamente canalizados 

para o calcinador da refinaria (Figura 9 e Figura 10). 

 

Figura 9 - Representação dos edifícios Moagem (2) e Flutuação (3) e Unidade de calcinação (6) nas soluções A e B 

 

Solução A 

Solução B 
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Figura 10 - Representação dos edifícios Unidade de espessamento e Unidade de filtração (5) nas soluções A e B 

A flutuação de petalite prevê a recuperação mínima de 48%, considerada como o pior cenário 

(“worst case scenario”), do total do ROM à entrada do concentrador, que adicionados aos 90% de 

recuperação mineira a montante, culmina no valor de 43,20% de recuperação na produção de 

concentrados petalíticos que representam cerca de 9,6 % do total de 20% da moda, considerando 

um teor médio de 1% de Li2O, ou seja, para o efeito, o “head grade” ou teor de entrada. Portanto, 

dos 20% correspondentes à moda da petalite no ROM inicial, num cenário realista, perdem-se 

cerca de 10,4 % em volume de mineral-minério. Porém, também importa referir que a efetiva 

recuperação vai depender dos teores de entrada (“head grade”) no concentrador e a diluição 

promovida pelos outros minerais constituintes do ROM e por esse importante motivo, o cenário 

aqui apresentado pode melhorar muito consideravelmente para valores acumulados 

(recuperação mineira + beneficiação para concentração) na ordem dos 50 a 60%.  

De referir que o processo desenvolvido pela Metso – Outotec equaciona uma fase inicial dos 

estudos desenvolvidos, que não se encontram totalmente otimizados, tendo assim uma 

perspetiva do aumento das recuperações no futuro. 

 

1.2. Processo de espessamento e filtração (dry stacking) 

Após a concentração de petalite, por um lado, uma grande parte dos excedentes ou subprodutos 

de flutuação deverá ser aproveitada e vendido com a finalidade de formulação de pastas 

cerâmicas dada a sua ajustada constituição mineralógica e geoquímica (essencialmente 

Solução A 

Solução B 



 

 
72 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

feldspatos, quartzo com quantidades menores de aluminossilicatos e fosfatos de lítio). Assim, 

também o concentrado petalítico deverá ser sujeito a um processo de espessamento e filtração.  

Por outro lado, os remanescentes (rejeitados) essencialmente micáceos e muito finos não 

aproveitados (“slimes”), serão sujeitos a processos de seleção por tamanho de grão, 

espessamento e filtração numa unidade de gestão de rejeitados para posterior deposição a seco 

ou “dry stacking”. Estes tailings secos (pequena percentagem de humidade), serão 

temporariamente depositados, num armazém dividido por baias e coberto por um telheiro, para 

evitar a dispersão de poeiras e lixiviação dos resíduos secos (caso existam, serão colhidos num 

sistema de drenagem e encaminhados para tratamento devido na ETARI). Estes resíduos terão 

um armazenamento temporário, tendo em vista a sua utilização como backfill na mina 

subterrânea. 

Os restantes materiais (subprodutos, como a mistura quartzo-feldspática) terão como destino 

espessadores (decantadores) e filtros a fim de serem armazenados e vendidos.  

 

Figura 11 - Diagrama esquemático do fluxo de processo relativo à solução de gestão de rejeitados 

Quantitativamente e considerando que, no cenário mais pessimista, os rejeitados resultantes da 

concentração de petalite correspondem a 30% do ROM (de 1 500 000 toneladas/ano) com um 

fluxo de produção médio de 180 ton/h de rocha processada no concentrador, serão produzidas 

cerca de 466 000 toneladas/ano de “tailings” (30% que representam os resíduos de lavaria), 

totalizando cerca de 54 ton/h, ou seja, aproximadamente 21,6 m3/h (assumindo um valor de 

densidade 2,5 dada a composição mineralógica essencialmente micácea e quartzo-feldspática e a 

respetiva porosidade). Pela informação transmitida pela empresa parceira tecnológica 

relativamente aos processos mineralúrgicos, as emissões de poeiras não atingirão a fasquia de 50 

mg/Nm3. 

Existem atualmente dois métodos principais de gestão de resíduos resultantes do processamento 

mineral no Concentrador: (1) deposição das lamas numa barragem confinada e; (2) Espessamento 
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e filtragem das lamas para posterior deposição em seco. Esta última abordagem, bem mais 

recente que a anterior, surgiu após alguns acidentes com barragens de rejeitados terem 

acontecido um pouco por todo o mundo (e.g. Brumadinho e Mariana no Brasil). 

As falhas nas barragens de rejeitados têm vindo a aumentar devido a condições climáticas 

extremas ou inesperadas, como fortes chuvas ou sismos, sobrecarga da barragem e práticas ou 

projetos inadequados. Os riscos e falhas nas barragens de rejeitados podem ser evitados com a 

desidratação e deposição a seco (“dry stacking”) dos mesmos. As principais diferenças entre os 

dois métodos encontram-se explanadas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Comparação entre os métodos de deposição de rejeitados de lavaria mineira 

Infraestrutura/ 

Aspetos Ambientais 
Lamas de rejeitados 

Lamas de rejeitados filtradas 

(“dry stacking”) 

Água 
Elevado volume de água nos 

rejeitados 

Muito pouca água do processo 
nos rejeitados (aproveitamento 

da água) 

Condutas 
Entre o Complexo de Anexos 

Mineiros e a escombreira 
Dependendo da localização da 

escombreira 

Dique 

Construção de diques; Risco de 
rutura do dique; 

Pegada ecológica; 

Monitorização. 

Sem dique 

Pegada ecológica Maior Menor 

Reabilitação gradual Difícil Possível (e.g. reflorestação) 

Ao contrário dos rejeitados em barragens de lamas, os rejeitados desidratados/filtrados permitem 

a reabilitação progressiva do local de acumulação. Em relação à gestão da água e tendo em conta 

a exfiltração, a infiltração e a pegada ecológica, esta última opção parece ser a mais adequada.  

Na unidade de gestão de rejeitados ocorrerão processos de espessamento e filtragem das 

lamas/“slurries” excedentes dos processos de flutuação por espumas. Estas atividades estarão 

associadas a uma superior recuperação/reciclagem e recirculação de água equilibrando assim as 

necessidades da mesma para vários processos de beneficiação mineral e metalurgia (e.g. 

flutuação por espumas e processos de arrefecimento da hidrometalurgia). 

Neste local, as principais instalações são as seguintes: 
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1) Sequências de hidrociclones para a classificação húmida das partículas por tamanhos ou 

calibre; 

2) Espessadores de placa inclinada para a efetiva sedimentação de partículas e a 

consequente desidratação das lamas a fim de reciclar água para outros processos; 

3) Equipamentos de filtragem das partículas resultantes do espessamento anterior. A 

solução de filtragem a implementar permitirá uma recuperação de água de até cerca de 

90%. 

Estes excedentes são encaminhados para um parque coberto com telheiro dividido com baias, 

destinado aos rejeitados filtrados e secos. Esses rejeitados serão de armazenamento temporário 

para terem como destino final, o uso no backfill da exploração subterrânea. A duração temporária 

é expectável que não ultrapasse o máximo de duas semanas. Assim sendo e tendo em conta que 

os rejeitados serão de 21 ton/h, serão 510 ton/dia, ou seja, cerca de 7 140 toneladas em duas 

semanas. O armazenamento será no Parque de resíduos sólidos secos com uma área de 1 925 m2. 

A localização destes edifícios ficará próxima aos edifícios de flutuação, por se tratar de um 

processo em sequência A área para a Unidade de filtração é de 2 100 m2, sendo que a Unidade de 

espessamento será em área aberta com cerca de 2 925 m2 (Figura abaixo). 

 

Figura 12 - Representação dos edifícios Filtragem (5) , Lamas e Espessamento nas soluções A e B 

Com o método de filtração dos rejeitados torna-se possível recircular um volume de água muito 

elevado no Complexo de Anexos Mineiros, evitando o desperdício e acumulação da mesma numa 

Solução A 

Solução B 
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qualquer lagoa de rejeitados confinados em diques, diminuindo assim a necessidade de água 

fresca por tonelada de ROM. 

 

Quadro 3 - Comparação entre teor de água nos diferentes tipos de rejeitados e respetivo consumo de água por tonelada 
de ROM 

 

Tecnicamente, bombear os rejeitados em lamas é mais simples do que proceder à sua filtração. 

No entanto, considerando o armazenamento, este é simplificado, visto que não é necessário 

confiná-los na forma de polpas/pastas, o que requereria a construção de estruturas de contenção 

(diques ou barragens).  

Do ponto de vista económico, a opção de filtrar as lamas de rejeitados é mais dispendiosa, tanto 

em capital como em custos operacionais, mas os benefícios ambientais, paisagísticos e sociais 

contrabalançam amplamente o investimento nesse sentido.  

Portanto a Lusorecursos antevê que os “tailings” resultantes do processamento industrial serão 

sujeitos a etapas adicionais de espessamento e filtragem segundo o procedimento da Metso - 

Outotec, para que a pasta resultante possa ser depositada a seco (“dry stacking”) com um teor de 

humidade entre 10 e 20%. Este tipo de abordagem permite um maior ângulo de deposição, devido 

ao espessamento das mesmas, que lhes confere uma maior coesão. Pastas com densidade 

superior minimizam também as remotas hipóteses de infiltrações e vazamentos na área de 

armazenamento/deposição, aumentando assim a segurança associada. Entretanto, a água 

retirada durante a filtragem é tratada (estação de tratamento de águas industriais) e utilizada 

novamente nos processos a montante, ocorrendo assim um reaproveitamento até cerca de 90%. 
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O processo da Metso - Outotec é constituído por três (3) etapas principais que ocorrem em linha 

e que se encontram esquematizados e ilustrados como exemplos nas duas Figuras seguintes. 

1) Hidrociclone: processo de classificação húmida das partículas por tamanhos ou calibre. A 

geometria cónica dos hidrociclones fornece uma aceleração suave das partículas que 

promove uma separação precisa. A nova geração de hidrociclones (MHC Series) conta com 

revestimentos resistentes ao desgaste que visam aumentar o tempo de atividade e prolongar 

o ciclo de vida das peças em geral, diminuindo assim os custos operacionais. Com uma secção 

cónica de componente única, os hidrociclones da série MHC fornecem facilidade de 

manutenção, reduzindo o tempo de inatividade. As trocas de revestimento são rápidas, 

seguras e fáceis devido ao design simples e ao número limitado de peças.  

2) Espessadores de placa inclinada: método eficiente e sustentável de sedimentação e 

desidratação. Este equipamento foca-se na minimização dos impactes ambientais, evitando 

o desperdício de água, ao utilizar menos 50% de produtos químicos e facilitando a 

recirculação e recuperação da mesma. O aumento da compactação na sedimentação permite 

uma disposição mais segura e menor volume de resíduos. Os decantadores de placas 

inclinadas (“IPS Thickeners IPS – Inclined Plate Settlers”) estão a substituir os métodos 

convencionais de purificação e espessamento na desidratação e tratamento de água, ao 

utilizarem o princípio da lamela. Este princípio utilizado pela Metso - Outotec envolve várias 

placas paralelas inclinadas para maximizar a área útil de processo. Em comparação com os 

equipamentos convencionais de purificação e espessamento, os decantadores de placas 

inclinadas (IPS) da Metso - Outotec necessitam de até menos 50% de espaço, permitindo 

economizar espaço e simplificar o planeamento, uma vez que podem ser construídos 

verticalmente. Estes equipamentos comprovam reduzir custos associados, quando 

comparados com os restantes equipamentos convencionais, na medida em que necessita de 

menos requisitos de espaço e fundação, além de um planeamento e construção mais fáceis. 

O IPS da Metso - Outotec realiza uma operação económica e reduz o consumo de energia até 

70%, tornando-se um grande economizador de custos operacionais.  

3) Filtros: filtragem dos materiais que provém do circuito de beneficiação. A solução de filtragem 

da Metso - Outotec está na vanguarda, fornecendo até 90% de recuperação de água e 

humidade entre 10 e 20% nos materiais que passam pelo processo, podendo tratar qualquer 

tipo de material. Foi projetado para grandes capacidades (até 36 m3 e área de filtração de 1 

391 m2) e pressões (25 bar), tendo também sido aumentado o número de câmaras. A 



 

 
77 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

segurança é sempre uma grande preocupação para qualquer atividade da indústria mineira. 

O filtro Metso VPX™ possui um sistema mecânico totalmente eletrónico e sem hidráulica. 

Estas características permitem uma redução da poluição sonora e de outros riscos reduzidos 

quando comparados com sistemas hidráulicos. 

 

Figura 13 - Sequenciamento do processo de filtração dos “tailings” 

 

 

Figura 14 - Sequenciamento do processo de filtração dos “tailings” 

Na Figura 15 demostra-se um layout esquemático, sendo este um exemplo do processo de 

filtração de lamas “dry stacking”, no qual representa um fluxo de 200 toneladas/dia de lamas com 

as características das lamas, correspondentes a 30% de sólidos (60 ton/dia) e 70% de água (140 

ton/dia). Como se pode constatar, após hidrociclonagem, espessamento/desidratação e filtração, 

é exequível a recuperação de 5 384 m3/hora de água presente nas lamas e gerar rejeitados sólidos 

secos a 1 376 m3/hora com 82% de sólidos e 18% de humidade. Com efeito, o aumento na 

proporção de sólidos é de 52% e daí que esta tecnologia é de extrema importância para a 

sustentabilidade ambiental do processo industrial previsto para a transformação e produção de 

Hidrociclone Espessadores de placa inclinada Filtro

• Pronto para um configuração de filtragem 

bimodal ou faseada
• Separa os rejeitos em fluxos grosseiros e 

finos, melhorando a eficiência da filtração

Hidrociclone MHC 

Metso

Espessador IPS       

Metso

• Menos 50% de espaço, otimizando o CAPEX e 

segurança 
• Menos 50% de químicos, aumentando 

substancialmente o processo de recirculação 

de água

Filtros VPX Metso
• Maior pressão na sua categoria

• Até 90% de recuperação de água
• Fecho totalmente eletro-mecânico para 

maior segurança e manutenção mínima 

• Pronto para um configuração de filtragem 

bimodal ou faseada
• Separa os rejeitos em fluxos grosseiros e 

finos, melhorando a eficiência da filtração

Hidrociclone MHC 

Metso

Espessador IPS       
Metso

• Menos 50% de espaço, otimizando o CAPEX e 
segurança 

• Menos 50% de químicos, aumentando 
substancialmente o processo de recirculação 
de água

Filtros VPX Metso
• Maior pressão na sua categoria
• Até 90% de recuperação de água
• Fecho totalmente eletro-mecânico para 

maior segurança e manutenção mínima 
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compostos de lítio para os setores da mobilidade elétrica e armazenamento energético 

estacionário.  

Estes valores referidos são parâmetros com base em informações genéricas, nos quais para se 

conseguir alcançar os resultados dever-se-á efetuar provas de laboratório de forma a garantir os 

resultados com maior precisão, como por exemplo, o teor de humidade final requerido. 

 

Figura 15 - “Layout” exemplo de um processo de grano-seleção, espessamento e filtração dos “tailings” para uma 
alimentação de 200 ton/dia 

 

1.3. Síntese dos processos de concentração  

Conforme acima referido, o concentrado final de petalite vai ser obtido através de um circuito 

otimizado de flutuação por espumas. A lavaria de concentrados de petalite ou concentrador 

consiste, de uma forma simplificada, em três (3) compartimentos/áreas principais: 

1) Moagem húmida do ROM; 

2) Flutuação por espumas para recuperação de petalite e outros subprodutos; 

3) Espessamento e filtração (“dry stacking”). 

O Complexo de Anexos Mineiros para a beneficiação do pegmatito LCT em concentrados de 

petalite e outros subprodutos está projetado para assegurar uma alimentação de 1 500 000 

toneladas/ano de ROM LCT, com uma capacidade potencial de produção no concentrador de 

aproximadamente de se processarem cerca de 200 toneladas/hora. O teor de entrada no 

concentrador será de pelo menos 1% de Li2O (após quebragem, britagem e “sorting” ótico) ao 

longo de toda a vida da mina. O “target” de Li2O nos concentrados de petalite é entre 3,8%-4,2 
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Li2O, para se obterem purezas de 99% nos produtos finais ou sais de LiOHꞏH2O (pelo menos 56,5% 

de LiOH). 

Com efeito, esta unidade de processamento prevê a produção de concentrados de petalite com 

teores “chemical grade” (ajustado para conversão em LiOH.H2O ultrapuro) entre 3,8 e 4,2% de 

Li2O e “technical grade” (ajustado à sua introdução na indústria cerâmica de 1ª qualidade) entre 

4,3 e 4,5% de Li2O. Para um fluxo médio de transformação estimado entre 170 a 180 

toneladas/hora, ou seja, a lavaria funcionará a cerca de 86,5% da sua capacidade de produção de 

200 ton/h, considerando uma recuperação de 48% no concentrador, é possível que se concentrem 

cerca de 18,66 toneladas/hora de petalite, assumindo que corresponde, em média e de acordo 

com os dados de várias análises modais, a 20% do total do ROM de entrada no concentrador (após 

“sorting” ótico). 

Relativamente aos processos metalúrgicos a jusante, que consistem na calcinação/ pirometalurgia 

e a conversão hidrometalúrgica dos concentrados, assumindo uma recuperação de 48% de 

petalites com um teor médio conservador de 4,0% de Li2O, um fluxo de produção de 18,66 

toneladas/hora de petalite correspondem na teoria a 1,68 toneladas/hora de LiOH.H2O. 

 

1.4. Substâncias químicas no processo 

A concentração e hidrometalurgia da petalite irá requerer vários produtos químicos que irão ser 

armazenados dentro do edifício onde irão decorrer os processos de beneficiação de minérios e 

conversão química de concentrados de petalite. A utilização de reagentes/substâncias químicas 

inicia-se na unidade de concentração e hidrometalurgia, uma vez que nos processos a montante, 

como a quebragem, britagem, seleção ótica e moagem por via húmida, não se utilizam quaisquer 

substâncias para além da água. 

A concentração de petalite envolverá o uso de vários agentes químicos apenas nos processos de 

flutuação. Como demostra o Quadro 4 dos estudos desenvolvidos pela Metso – Outotec, é 

possível aferir a quantidade de reagentes a utilizar num processo à escala industrial para o 

processo de concentração da petalite.  
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Quadro 4 - Químicos que vão ser integrados nos processos de concentração e respetivos consumos em g/t e t/ano 
considerando o máximo de 1 500 000 t/ano 

Etapa MIBC (g/t) EDA (g/t) HF (g/t) 
K2C:PEG 70:30 

(g/t) 
Flotigam 5803 

(g/t) 
Time 
(min.) 

Mica rougher + scavenger 30 200 - - - 4.5 

Pet. rougher + scavenger - - 2700 600 - 6 

1st cleaner - - 500 50 - 5 

1st cleaner scavenger - - 500 50 - 4 

2nd cleaner - - 500 - - 5 

3rd cleaner - - 500 - - 5 

4th cleaner - - 500 - 80 2 

5th cleaner - - 500 - - 2 

Total 30 200 5700 700 80 33.5 

A montante dos circuitos de flutuação por espumas, não se utilizam quaisquer reagentes 

químicos. De acordo com o conhecimento mais atual, o regime de reagentes necessário à efetiva 

concentração de petalite encontra-se discriminado no Quadro 5, considerando como base o 

trabalho desenvolvido pela Metso – Outotec, dimensionou-se os reagentes e suas quantidades 

com base no ROM pretendido de 1 500 000 toneladas anuais de processamento de minério na 

lavaria. 

Quadro 5 - Químicos que vão ser integrados nos processos de concentração e respetivos consumos em g/t e t/ano 
considerando o máximo de 1 500 000 t/ano 

Reagentes Consumo aproximado (g/t) 
Consumo  

aproximado anual (t/ano) 

Fluoreto de hidrogénio – HF 5 700 8 550 

Oleato PEG  210 315 

Clariant Flotigam K2C  490 735 

MIBC (“metilisobutilcarbinol”) 30 45 

Cloreto de sódio – NaCl; 2 000 3 000 

Cloreto de potássio – KCl; 2 000 3 000 

Clariant Flotigam EDA. 200 300 

Flotigam 5803 80 120 

Relativamente à flutuação de micas consideram-se utilizar as seguintes substâncias químicas: (1) 

MIBC (metilisobutilcarbinol), que é um composto químico orgânico usado principalmente como 

espumante na flutuação; e (2) Clariant Flotigam EDA (alquil éter amina de fórmula H3C(CH2)9-O-

(CH2)3-NH3
+). 
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No caso da petalite, as primeiras etapas da flutuação (“rougher”, “scavenger”, “cleaner” 1 e 

“cleaner” 2), que objetivam a remoção de feldspatos num meio salino KCl/NaCl a 10%, o regime 

de reagentes é uma mistura de Clariant Flotigam K2C (70%) e PEG-oleato (éster de ácido oleico; 

30%) como coletores. Como a utilização destes reagentes está inteiramente relacionada numa 

proporção de 70:30 para o K2C:PEG, foram calculados os valores totais segundo essa mesma 

proporção.  

De seguida, o concentrado de petalite será filtrado, lavado com água para assim alimentar as 

seguintes etapas de flutuação onde o quartzo e outros minerais acessórios são definitivamente 

removidos para se atingir o concentrado final pretendido. Nas etapas “cleaner”2, 3 e 4, o meio 

em que ocorrem os processos de flutuação é a água e o ácido fluorídrico – HF, que funciona como 

ativador da petalite e deverá ser adicionado em todas as etapas de flutuação previstas dos 

“cleaners”. Assim, com esse efeito obter-se-ão maiores taxas de formação de bolhas de ar com 

petalite e a sua consequente remoção mecânica. É importante ainda referir e enfatizar que os 

processos de flutuação por espumas vão usar agentes químicos biodegradáveis que vão ser 

tratados e reciclados posteriormente. Independentemente de o pH em circuito de flutuação ser 

de 2,5 (ácido), está igualmente prevista a neutralização do pH numa estação de tratamento de 

águas – ETARI/soluções aquosas. 

 

Concentrador 

Os “stocks” adequados de reagentes e consumíveis vão ser armazenados em local adjacente ao 

concentrador e refinaria de forma a garantir que os processos não são interrompidos. Esse local 

será o armazém de substâncias químicas que conterá todas as normativas e padrões de 

segurança, de acordo com os produtos a armazenar. Em processo continuo, quando iniciado no 

CAM, através da moagem via húmida, os materiais irão necessariamente alimentar os processos 

no concentrador. Todos os transportes dos materiais entre os diversos processos implícitos à 

transformação do minério, serão realizados por tela transportadora.  

Já após todo o processamento mineral que visa a produção de concentrados de petalite, o mesmo 

será direcionado para o calcinador (1ª etapa na refinaria). Tanto o concentrado de petalite, como 

as misturas quartzo-feldspáticas com destino à venda para potenciais clientes, serão 

ambientalmente benignos, no entanto, ter-se-á particular atenção, embora não se sucedam 

libertação de poeiras ou qualquer tipo de escoamento ou emissões. Caso a produção da refinaria 

necessite de parar para eventuais manutenções, o armazém de produto acabado deverá ter a 
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capacidade para 7 dias de produção de concentrados de petalite, ou seja, entre 2 000 e 4 000 

toneladas, correspondentes respetivamente a minérios com conteúdos mínimos de 10% em 

petalite e razoáveis de 20%.
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2. Hidrometalurgia 

Quanto à transformação química ou metalúrgica dos concentrados petalíticos, esta é exequível, 

genericamente, por duas formas distintas: (1) lixiviação ácida via ácido sulfúrico – H2SO4 e; (2) a 

lixiviação via carbonato de sódio – Na2CO3 sob pressão. Independentemente do químico 

responsável (H2SO4 ou Na2CO3) pelo principal ataque químico (lixiviação – “leaching” dos 

concentrados previamente calcinados, ou seja, sujeitos a altas temperaturas), o que é também 

relevante, é a reciclagem sistemática de químicos nos processos. 

Os edifícios denominados por Unidade de Calcinação (constituído essencialmente por um 

calcinador) e a fábrica hidrometalúrgica, correspondem às áreas onde decorrerá a transformação 

química/hidrometalúrgica dos concentrados de petalite em hidróxido de lítio mono-hidratado 

(LiOH.H2O) ultrapuro. O circuito inicia-se na unidade de calcinação onde decorrerá a calcinação a 

1 100 °C dos concentrados petalíticos. Após a calcinação, os produtos são arrefecidos e, através 

de um tapete, a ß-espodumena neoformada alimenta os subsequentes processos 

hidrometalúrgicos que decorrem na fábrica hidrometalúrgica.  

Quanto à transformação química dos concentrados de petalite, esta é exequível recorrendo à 

calcinação teórica aproximadamente de 1 100 °C num forno que resulta numa fase amorfa e 

solúvel denominada de β-espodumena que é de seguida arrefecida a 80°C recorrendo a água. Esta 

nova espécie (β-espodumena) é mais suscetível ao ataque químico seguinte, que consiste ora num 

processo de lixiviação a alta pressão com recurso a carbonato de sódio (Na2CO3) entre os 200 e os 

220°C de temperatura (“soda leaching”). 

É importante também referir que o método convencional via “sulphuric acid leaching”, que por 

sua vez envolve o ataque químico ao neoformado sulfato de lítio – Li2SO4 (resultante da reação 

entre a β-espodumena e o ácido sulfúrico – H2SO4) por hidrogenocarbonato de sódio NaHCO₃ para 

formar carbonato de lítio – Li2CO3 ou hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) para a precipitação de hidróxido 

de lítio mono-hidratado – LiOH.H2O, é aquela mais comummente utilizada e estudada 

mundialmente (para espodumena, petalite, lepidolite e também a argila hectorítica). É também a 

que está rotinada industrialmente (exclusivamente de espodumena) na China pela Tianqi Lithium 

(e.g. Shehong, Zhangjiagang e Tongliang) assim como em breve na região oeste da Austrália 

(“Kwinana Industrial Area”) e por esse motivo destacam-se algumas referências de interesse para 

melhor se contextualizarem estes factos (Amer, 2008; Sitando & Crouse, 2012; Meshram et al., 

2014; Margarido et al., 2014; Wise, 2018). 



 

 
84 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

Por ser factual que o método hidrometalúrgico “acid-leaching” ser a referência mundial aplicada 

à indústria, é fundamental frisar, que a depender do desenvolvimento tecnológico futuro e do 

posicionamento do mercado (futuros clientes), não se descarta de todo, o processo metalúrgico 

via “soda-leaching” para o CAM (Complexo de Anexos Mineiros). Apesar deste, não estar ainda 

rotinado e comercialmente implementado à escala industrial, realça-se que este já foi confirmado 

como eficaz para a recuperação de pelo menos 80% de LiOH.H2O a partir de aluminossilicatos de 

lítio anidros similares à petalite (espodumena) em escala piloto (e.g. Projetos Keliber – Finlândia 

e Critical Elements – Canadá). Como se descreve sucintamente em seguida, o método através da 

via alcalina (“soda”) patenteada pela Outotec Oy, no processo de lixiviação “leaching”, ocorre a 

formação direta de carbonato de lítio – Li2CO3 e de um feldspatoide hidratado denominado de 

analcite (NaAlSi2O6.H2O). A solução contendo Li2CO3 é depois purificada por troca ou permuta 

iónica e elementos/impurezas como o magnésio – Mg, alumínio – Al e o ferro – Fe são removidos. 

Seguidamente, o Li2CO3 cristaliza por evaporação de CO2 após aquecimento a 90 °C, sendo ainda 

subsequentemente filtrado e desidratado. A partir desta fase do processo, o carbonato de lítio – 

Li2CO3 é sujeito à efetiva conversão em hidróxido de lítio mono-hidratado – LiOH.H2O a partir da 

reação com leite de cal (Ca(OH)2) da qual, para além do LiOH.H2O, resulta igualmente carbonato 

de cálcio (CaCO3). Depois é necessária a filtração e lavagem do resíduo, purificação por permuta 

iónica, seguida de nova cristalização e lavagem dos sais de LiOH.H2O. A água em excesso deverá 

ser neutralizada numa unidade de tratamento com leite de cal (Ca(OH)2). De grosso modo, é esta 

a sequência de atividades/testes de I&D necessários à produção de hidróxido de lítio mono-

hidratado – LiOH.H2O, que se encontra descrito em Tihonen e Haavanlammi (2015) e Tihonen et 

al. (2019) e que igualmente se apresenta de uma forma genérica e de forma mais detalhada na 

Figura 16 e Figura 17. É também relevante mencionar, que os impactes ambientais através do 

método hidrometalúrgico “soda-leaching” embora careçam de estudos mais aprofundados, 

possam ser menores, e por isso mesmo, a Lusorecursos tenciona o desenvolvimento e 

continuidade nos estudos do seu minério para que futuramente possa vir a optar pelo método 

mais sustentável. 
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Figura 16 - Fluxograma de processo genérico para a transformação química de petalite para produção de hidróxido de 
lítio mono-hidratado via “soda leaching” 

 

 

Figura 17 - Fluxograma de processo mais detalhado sobre o processo “soda leaching” para produção de hidróxido de 
lítio mono-hidratado “battery-grade” 

  



 

 
86 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

2.1. Acid-leaching 

2.1.1. Princípios e premissas base para o processo hidrometalúrgico 

De forma a um melhor enquadramento dos processos e com base nos dados atuais, descreve-se 

de seguida, alguns pontos-chave, tidos em consideração pela Hatch para o estudo da fábrica 

hidrometalúrgica a implementar no CAM (Complexo de Anexos Mineiros): 

− Com base no trabalho desenvolvido no Centro de Pesquisa da Metso - Outotec em Pori, 

Finlândia, a tração de massa média e o conteúdo de Li2O no concentrado foi de 10,1% e 3,89% 

a 4,09%, respetivamente. Considerando que a processamento alvo da lavaria é de 1,5 Mton 

por ano (alimentação para o concentrador, conforme documentado anteriormente), a base 

para esta avaliação da fábrica hidrometalúrgica será de 151,5 quilotoneladas por ano ou 

151 500 toneladas/ano de concentrado de petalite com teores entre 3,89% - 4,09% de Li2O. 

A recuperação de 85% em toda a fábrica reflete uma taxa de produção alvo de 14 000 

toneladas por ano de hidróxido de lítio mono-hidratado, com o minério da concessão do 

“Romano”; 

− A combustão de gás natural é considerada como base para a geração de calor nos fornos de 

calcinação e torrefação ácida, secadores de produto e ainda para a produção de vapor numa 

caldeira. Alguns números indicativos para as emissões associadas a fontes alternativas de 

combustível "verde" são fornecidos para termos comparativos para avaliação das intenções 

futuras no projeto da Lusorecursos; 

− As concentrações de poluentes delineadas, são limites típicos para fábricas instaladas noutros 

locais (Austrália) - a Lusorecursos futuramente terá que desenvolver trabalhos com maior 

detalhe para aprimorar as concentrações de poluentes necessárias para a área em que a 

fábrica será projetada e construída; 

− Em relação ao tamanho e a localização das chaminés, os valores apresentados são estimativas 

baseadas nos dados publicados da Albemarle para a fábrica hidrometalúrgica de Kemerton e 

exigirão confirmação por meio de modelação da dispersão e desenvolvimento de layout. 

A Figura 18 demostra em termos práticos, a título de exemplo, uma Fábrica Hidrometalúrgica para 

produção de hidróxido de lítio mono-hidratado. 
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Figura 18 - Exemplo de uma Fábrica Hidrometalúrgica para produção de hidróxido de lítio para produção de hidróxido 
de lítio mono-hidratado “battery-grade” 

 

2.1.2. Descrição do processo hidrometalúrgico 

Na Figura 19 apresenta-se o fluxograma detalhado para a opção via lixiviação ácida convencional, 

seguindo-se uma descrição das diversas etapas, para obtenção de hidróxido de lítio, assim como, 

do subproduto resultante do processo, sulfato de sódio. O Balanço mássico, será apresentado no 

Anexo A e deverá ser consultado para evidenciar os processos decorridos para a purificação do 

hidróxido de lítio. 
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Figura 19 - Fluxo de processo detalhado sobre o processo “acid leaching” para produção de hidróxido de lítio mono-hidratado “battery-grade” 
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2.1.2.1. Calcinação, Moagem e “Roasting” ácido 

A via de sulfatação para a produção de produtos químicos de lítio é comumente utilizada e 

comprovada em escala comercial/industrial e de acordo com as especificações de “battery-

grade”, como já referido anteriormente. 

O processo é contínuo e inicia-se com o concentrado de petalite obtido na lavaria, que é 

alimentado num forno/calcinador rotativo de queima direta, onde passa por uma mudança de 

fase, o que torna o lítio passível de sulfatação ácida e respetiva lixiviação. A temperatura de 

conversão deve ser de aproximadamente 1 100 °C, que é a temperatura normalmente necessária 

para a mudança para uma fase amorfa e solúvel denominada de β-espodumena. Essa 

temperatura deve ser confirmada para o concentrado específico destinado ao circuito (Figura 20). 

 

Figura 20 - Exemplar conceptual de um calcinador. O forno do “roast” ácido é em termos de dimensão e estrutura será 
semelhante ao calcinador, apenas diferem os processos aplicados. 

A torrefação/”roasting” é um processo de aquecimento de um minério de sulfeto a uma alta 

temperatura na presença de ar. É muito comum este tipo de procedimento como uma etapa do 

processamento de certos minérios, ao redor do mundo. Mais especificamente, a 

torrefação/”roasting” é um processo metalúrgico que envolve reações gás-sólido a temperaturas 

elevadas com o objetivo de purificar o(s) componente(s) de metal(ais). 

O produto do forno/calcinador é indiretamente arrefecado em um refrigerador rotativo antes da 

moagem a seco em um moinho de bolas na preparação para o “roasting” ácido. O gás residual é 

geralmente usado para pré-aquecimento para melhorar a eficiência energética antes de ser 

libertado. Geralmente, a remoção de poeira é realizada através de filtros de mangas (“baghouse”) 
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ou ESP (precipitadores eletróestáticos) ou uma combinação dos dois, com a poeira a retornar ao 

calcinador e o gás residual libertado para a atmosfera através da respetiva chaminé. 

O produto da calcinação moído é misturado com ácido sulfúrico concentrado e o “roasted” para 

produzir sulfatos solúveis em água. A poeira gerada no moinho de bolas é coletada através de 

filtros de mangas. A torrefação/”roasting” ácida da β-espodumena calcinada geralmente ocorre 

em um forno/calcinador rotativo de queima indireta, onde a temperatura de 

torrefação/”roasting” é de cerca de 250 °C e o ácido sulfúrico concentrado é tipicamente 

adicionado com aproximadamente 40-50% de excesso ao necessário para a conversão total de 

lítio. O gás do queimador é libertado para a atmosfera através de uma chaminé. O gás de 

sulfatação geralmente passa por um sistema de limpeza de gás que pode consistir em um 

purificador de água e um precipitador eletrostático húmido (WESP) para remover névoa ácida e 

partículas a fim de atender às regulamentações ambientais. O gás residual limpo do sistema de 

gás residual será libertado através da respetiva chaminé. A descarga de sólidos do” roaster” é 

arrefecido até a temperatura desejável para a próxima etapa que se segue, mais concretamente, 

a lixiviação. 

 

2.1.2.2. Lixiviação, Oxidação, Neutralização e Remoção de impurezas 

Os sólidos de descarga arrefecidos são lixiviados na água do processo e em soluções recicladas do 

processo posterior, como o filtrado de lavagem. A lixiviação produz uma solução rica em sulfato. 

A lama de lixiviação pode ser oxidada para converter quaisquer iões ferrosos em iões férricos para 

remoção de ferro em um pH de aproximadamente 2, o que é obtido com a adição de um reagente 

de neutralização. 

A solução rica em sulfato é posteriormente neutralizada para pH de 6-7. O processo de 

neutralização remove a maior parte do alumínio e ferro como precipitados de hidróxido. Como 

resíduos, nesta etapa surgem o gesso e ainda uma porção de cal que não reagiram anteriormente. 

Esta etapa de neutralização produz emissões de dióxido de carbono que contribuem para a 

libertação involuntária de emissões da fábrica hidrometalúrgica. O hidróxido de sódio pode ser 

usado como um reagente de neutralização alternativo e não produzirá gases, porém aumentará 

os custos operacionais e a produção de sulfato de sódio. Os sólidos residuais são então separados 

da solução de lixiviação em um filtro de correia ou filtro-prensa, dependendo dos requisitos de 

humidade para o destino dos resíduos e das restrições de uso de água no local. Ambos os filtros 
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funcionarão com lavagem do “cake” para maximizar a recuperação de lítio do resíduo. O filtrado 

de lavagem é reciclado para o armazenamento do licor de lixiviação e o “cake” filtrado é 

transportado para uma área de resíduos no Armazém de resíduos. O resíduo deve ser transferido 

para fora do local para descarte e tratamento por reguladores autorizados e licenciados para este 

tipo de resíduos. 

O filtrado é posteriormente purificado para remover o magnésio e o cálcio da solução em um 

processo de duas etapas. A primeira etapa precipita o hidróxido de magnésio em pH 10-11 pela 

adição de hidróxido de sódio, seguida pela segunda etapa onde o carbonato de cálcio é 

precipitado pela adição de carbonato de sódio. Um filtro de polimento remove os sólidos 

precipitados finos, que são lavados para maximizar a recuperação de lítio. O resíduo do filtro pode 

ser combinado com o “cake” primário filtrado e disposto de maneira semelhante. 

Geralmente, a troca iónica é usada para purificar a solução de lixiviação. Os contaminantes 

residuais, nomeadamente ferro, cálcio, magnésio e alumínio, são removidos a uma concentração 

aceitável abaixo de 1 ppm. A resina carregada é eluída com ácido clorídrico e regenerada com 

hidróxido de lítio ou solução de hidróxido de sódio. Os resíduos da regeneração IX irão descarregar 

no sistema de tratamento de resíduos. 

 

2.1.2.3. Caustificação e produção de sulfato de sódio 

A solução de lítio purificada é misturada com licores de reciclagem de lítio cáusticos e reage com 

uma solução de hidróxido de sódio para formar outras soluções, nomeadamente hidróxido de lítio 

e sulfato de sódio que alimentará a cristalização de Sal de “Glauber”. Todos os equipamentos que 

estejam em contacto com hidróxido de lítio devem ser dimensionados com uma manta de ar livre 

de CO2 para minimizar a formação de carbonato de lítio. 

A cristalização do deca-hidrato de sulfato de sódio (sal de Glauber) resulta do arrefecimento da 

solução a aproximadamente -5 °C em um cristalizador (Figura 21). Os cristais do mesmo, são 

desidratados em uma centrifugadora, sendo que o líquido resultante do processo de cristalização 

do deca-hidrato de sulfato de sódio, é um líquido enriquecido em hidróxido de lítio e segue para 

o devido tratamento e purificação para obtenção de hidróxido de lítio mono-hidratado. O “cake” 

lavado é enviado para o aparelho de fundição do deca-hidratado de sulfato de sódio, que está 

equipado com um gerador de calor a vapor do aparelho de fusão para elevar a temperatura dos 
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cristais acima de 32 °C, que derrete o “Sal de Glauber”. A lama fundida de sulfato de sódio é 

alimentada ao cristalizador de sulfato de sódio anidro. 

 

Figura 21 - Exemplar conceptual de cristalizadores. O aspeto estrutural será igual nos diversos cristalizadores utilizados 
durante o processo 

O licor de sulfato de sódio fundido é alimentado a um cristalizador evaporativo para formar 

sulfato de sódio anidro. Os cristais anidros de sulfato de sódio são desidratados e lavados em um 

centrifugador antes de alimentar um secador. O sulfato de sódio seco é pesado e embalado, 

pronto para transporte para descarte fora do local ou para um cliente como um subproduto 

vendável. 

 

2.1.2.4. Cristalização, digestão e produção de hidróxido de lítio 

A partir do líquido centrifugado enriquecido em hidróxido de lítio, o filtrado é procedido a uma 

cristalização de hidróxido de lítio bruto com o principal responsável pelo aumento da temperatura 

ser o calor gerado pelo vapor introduzido no sistema. Segue-se uma centrifugação com 

recuperação da água a ser retornada novamente ao cristalizador de hidróxido de lítio bruto. Na 

etapa seguinte, é realizada uma digestão do hidróxido de lítio, seguido novamente de uma 

cristalização de hidróxido de lítio, agora com um grau de pureza maior. O circuito progride com 

uma nova etapa de centrifugação com o filtrado a ser circularmente reencaminhado por retorno 

para as duas fases de cristalização, de modo a recuperar e purificar ao máximo o hidróxido de 
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lítio. Por último, o hidróxido de lítio alimenta um secador para obtenção do produto final, o 

hidróxido de lítio mono-hidratado ultrapuro. 

 

2.1.2.5. Tratamento de água residual 

Os fluxos de águas residuais, como resíduos IX, sangramentos, águas pluviais, escoamento do 

local, purga da caldeira, purga das torres de resfriamento e salmouras das usinas de água de RO 

e de desminagem deverão ser tratados no cristalizador a instalar. 

 

2.1.2.6. Reagentes 

Os reagentes são misturados e armazenados junto desta área e incluem hidróxido de cálcio, 

carbonato de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, peróxido de hidrogénio 

e ainda um auxiliar de filtração. 

Cada reagente na área será individualmente agrupado para contenção no caso de derramamento 

e para evitar a mistura de reagentes incompatíveis. O derramamento na área de armazenagem e 

o derramamento na fábrica hidrometalúrgica serão imediatamente tratados de acordo com as 

fichas técnicas de segurança de cada um dos reagentes, quando necessário, para atender aos 

requisitos regulamentares e posteriormente encaminhados para um regulador que tratará do seu 

fim adequado. 

 

2.1.2.7. Utilitários e serviços 

− O vapor será produzido na caldeira a gás natural. O gás resultante do queimador da caldeira 

será libertado na atmosfera através da chaminé respetiva; 

− Como forma de “backup”, caso seja necessário, será fornecido diesel para operação de 

veículos e equipamentos móveis, bombas de água de incêndio e geradores de reserva; 

− Água bruta será fornecida à fábrica hidrometalúrgica; 

− A água de arrefecimento deve estar na fábrica hidrometalúrgica. As perdas evaporativas serão 

libertadas para a atmosfera, através da respetiva chaminé. 
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2.1.3. Substâncias químicas no processo 

Os quadros seguintes descrevem o consumo de reagentes e da sua utilidade para o fluxograma 

do processo convencional (“acid-leaching”) com base no balanço preliminar de massa e energia. 

Os resultados exigirão confirmação após a conclusão de um balanço de energia de massa em 

alinhamento com os critérios de design do processo e suportados por um desenvolvimento e 

investigação com o minério da concessão do “Romano”. 

Quadro 6 - Resumo do consumo de reagentes para o processo via “acid-leaching”. * ktpa- quilotoneladas por ano 

Reagentes 
Consumo 

(ktpa) 
Processo convencional (“acid-leaching”) 

Ácido sulfúrico 29 

− Lixiviação ácida da beta-espodumena para 
sulfatos de metal; 

− Ajuste de pH após remoção de Ca/Mg; 

− Neutralização da água residual. 

Carbonato de sódio 1 

− Remoção de cálcio; 

− Tratamento do fluxo de sangramento de hidróxido 
de lítio solúvel em precipitado de carbonato de 
lítio. 

Hidróxido de cálcio 

hidratado 
9 − Neutralização após lixiviação ácida. 

Auxiliar de filtro 1 − Polimento e filtração secundária. 

Ácido clorídrico 1 − Troca iónica. 

Hidróxido de sódio 32 

− Causticização de sulfato de lítio, produzindo sulfato 

de sódio solúvel e hidróxido de lítio; 

− Ajuste de pH para a remoção de Ca e Mg; 

− Tratamento de efluente gasoso de 

torrefação/”roasting” ácida; 

− A solução de LiOH é usada para a regeneração 

IX invés de NaOH. 

Peróxido de 

hidrogénio 
3 

− Oxidação do ferro para facilitar a 

precipitação e remoção após a 

neutralização. 
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Quadro 7 - Resumo do consumo de reagentes para o processo via “acid-leaching”. * ktpa- quilotoneladas por ano 

Utilidade 
Consumos 

(ktpa) 
Processo convencional (“acid-leaching”) 

Gás natural 11 

− Forno de calcinação; 

− Forno “acid roast”; 

− Secador de sulfato de sódio; 

− Secador de hidróxido de lítio; 

− Caldeira a vapor. 

Água bruta (“raw 

water”) 
200 

− Água de lavagem do filtro primário, de polimento 

e secundário (os filtros primário e secundário têm 

baixa carga de sólidos e, portanto, a necessidade 

de água de lavagem é menor do que para o filtro 

secundário para o processo via “soda-leaching” 

Outotec); 

− Planta de água desmineralizada 

− Lavagem IX; 

− Purificador do “acid roast”. 

Vapor 16 

− Cristalizadores de hidróxido de lítio bruto e puro; 

− Cristalizador de sulfato de sódio; 

− Tratamento do fluxo de sangramento; 

− Derretimento do “Sal de Glauber”. 

Água arrefecimento 7 600 

− Arrefecimento calcinador; 

− Arrefecimento do “acid roast”; 

− Purificador do “acid roast”; 

− Arrefecimento do produto de LiOH. 

Água Desionizada 

“DI Water” 
20 

− Composição da caldeira a vapor; 

− Água de lavagem do centrifugador de hidróxido 

de lítio puro. 

O concentrado de petalite é convertido em hidróxido de lítio mono-hidratado na refinaria de lítio, 

ou seja, no Complexo de Anexos Mineiros composto pelos processos de calcinação e 

hidrometalúrgicos. O composto de lítio será igualmente armazenado no Complexo de Anexos 

Mineiros, com capacidade sobredimensionada para duas semanas de produção (a 50 

toneladas/dia são cerca de 700 toneladas). Seguidamente, o produto químico “battery grade” 

será enviado através de rodovia em camiões semi-reboque de carga, em lona, de 27 toneladas e 

será transportado para o(s) cliente(s) final(ais).  
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Por outro lado, os produtos químicos necessários para a refinação de minérios de lítio (petalite, 

mas também espodumena quiçá no futuro dadas as semelhanças em termos químicos entre estas 

substâncias para o efeito pretendido) são provenientes de remessas que ainda não estão 

definidas, mas em princípio devem passar exclusivamente pelo fornecimento interno, ou seja, 

fornecedores da indústria química nacionais que cumpram todos os requisitos de segurança, ou 

em caso de falta de matéria-prima em território nacional, o fornecimento contratado de 

fornecedores internacionais que sustentem um aprovisionamento regular.  

 

2.2. Saídas e emissões da fábrica hidrometalúrgica 

2.2.1. Resíduos e Efluentes Líquidos 

O Quadro seguinte descreve sucintamente os resíduos e efluentes líquidos resultantes do 

fluxograma do processo de transformação da petalite em hidróxido de lítio via método 

convencional (“acid-leaching”). O destino a dar aos subprodutos formados durante o processo na 

fábrica hidrometalúrgica, deverá ser similar ao projetado para o hidróxido de lítio ultrapuro, ou 

seja, após negociação com clientes específicos, a Lusorecursos encarregar-se-á de colocar o 

produto no mercado salvaguardando todas as questões de segurança e ambiente. 

Quadro 8 - Tabela dos resíduos e efluentes líquidos do processo via “acid-leaching”. * ktpa- quilotoneladas por ano 

Saídas Convencional (ktpa) 

Resíduo de Lixiviação (Sólidos) 142 (secos) 

Sulfato de sódio 26 

Água residual (Efluente 

líquido)
(1)

 
35 

(1) Existem oportunidades para incorporar um cristalizador de águas residuais se a descarga líquida zero for necessária 

onde a Fábrica hidrometalúrgica irá ser construída. A água recuperada será reciclada como água de processo, reduzindo 

o consumo de água bruta fresca, enquanto os sólidos precipitados da solução são filtrados e combinados com o resíduo 

que sai do sistema. 

 

Os resíduos de lixiviação, sólidos secos serão temporariamente armazenados pelo período 

máximo de duas semanas, até serem levantados por um regulador autorizado para o descarte e 

tratamento dos mesmos. Neste sentido, os resíduos serão colocados num Parque de resíduos, 



 

 
97 

MEDSEGHI-Medicina Segurança e Higiene no Trabalho Lda 
Rua João Macedo Correia nº 28 4750-303 Barcelos Telf: 253 048 378 

WWW.MEDSEGHI.COM 

com uma duração máxima de duas semanas, que terá que terá capacidade de armazenamento 

para cerca de 5 600 toneladas nessas duas semanas. O sulfato de sódio, considerado um 

subproduto, será devidamente embalado e condicionado, sendo armazenado no Armazém de 

produto final e será depois expedido para o cliente. As águas residuais serão tratadas no 

cristalizador, permitindo uma descarga de efluentes nula, e novamente utilizada como água do 

processo, que fará com que o consumo de água fresca no processo seja reduzido. 

 

2.2.2. Fontes de emissão 

Neste subcapítulo, serão descritas as diversas informações indicativas para as emissões gasosas 

incluindo o caudal, tipo de gás e concentração, bem como a possível localização, altura e diâmetro 

das chaminés no CAM.  

O seguinte fornece uma descrição qualitativa das emissões gasosas que são comuns para ambos 

os fluxogramas: 

− Gás residual de calcinação - o gás residual do calcinador inclui os produtos do gás residual da 

combustão do queimador (CO2 e traços de CH4, NOx), bem como poeira transportada do 

calcinador. O material particulado no gás de exaustão será tipicamente regulado em 

aproximadamente <30 mg/Nm3 seco e NOx em aproximadamente 100-300 mg/Nm3 seco. 

Para atingir a meta de partículas, o gás de exaustão do forno será normalmente tratado por 

meio de uma série de ciclones (também atuando como pré-aquecedores) e utilizados filtros 

de mangas. Um precipitador eletrostático pode, alternativamente, ser utilizado para este 

serviço; 

− Gás residual do moinho de bolas - o gás residual do moinho de bolas calcinado contém 

partículas finas. Tal como acontece com o gás residual da calcinação, o material particulado 

será normalmente regulado em <30 mg/Nm3 seco. O gás residual é normalmente tratado por 

filtros de mangas para cumprimento dos regulamentos de PM. 

− Gás residual que resulta do secador de hidróxido de lítio - secadores de leito fluidizado são 

frequentemente usados para a secagem de hidróxido de lítio que produz gases de combustão 

do queimador, principalmente contendo CO2, mas também traços de CH4 e NOx, bem como 

o gás de exaustão do secador. Como o composto de lítio é sensível à temperatura, o gás de 

exaustão do queimador a temperaturas altas não é usado diretamente para o processo de 

secagem; em vez disso, o gás quente indiretamente aquece uma corrente de ar de 
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recirculação que é então alimentada para o vaso secador de leito fluidizado. O gás de exaustão 

do secador conterá sólidos de hidróxido de lítio mono - hidratado. Apesar dos limites de 

partículas de <30 mg/Nm3, um purificador de gases libertados, é geralmente incluído no 

projeto para trazer a concentração de partículas abaixo do limite da fonte pontual e recuperar 

o produto valioso para benefícios económicos. Alternativamente, o vapor da fábrica 

hidrometalúrgica pode ser utilizado como a principal fonte de calor que irá aquecer a corrente 

de ar de recirculação que subsequentemente é utilizada no secador de leito fluidizado. Isso 

compensará as emissões de combustão direta no secador, mas aumentará as emissões da 

caldeira a vapor; 

− Gás residual da caldeira a vapor - o gás residual da combustão é produzido no processo de 

geração de calor para a caldeira a vapor. 

As seguintes fontes de emissões são relevantes para o projeto convencional de 

torrefação/”roasting” e lixiviação ácida.  

− Gás residual da torrefação/”roasting” ácida - como parte da área de torrefação ácida, haverá 

gás residual de combustão do queimador, contendo principalmente CO2, mas também 

vestígios de CH4 e NOx. Por outro lado, existe ainda o gás residual proveniente do forno de 

torrefação ácida e posteriormente tratado (geralmente por meio de um purificador “venturi”, 

seguida de uma precipitação eletrostática húmida). Normalmente, o gás libertado será 

tratado a um nível de névoa ácida de H2SO4 de <50 mg/Nm3 seco e um nível de SO2 de 50-200 

mg/Nm3 seco. 

− Gás residual do secador com sulfato de sódio - os secadores de leito fluidizado são 

frequentemente utilizados para a secagem do produto de sulfato de sódio para o qual existe 

gás residual resultante da combustão. Ao contrário do hidróxido de lítio, o secador 

geralmente só é tratado por meio de um ciclone/filtros de mangas para reduzir a 

concentração de partículas até os limites de regulação da fonte pontual. 

Todos os limites de fontes pontuais acima mencionados estão sujeitos às diretrizes de Portugal - 

a Lusorecursos deve verificar as diretrizes europeias ou portuguesas apropriadas. Dependendo 

dos limites de fonte pontual exigidos, equipamentos adicionais de tratamento de gases podem 

ser incluídos ou excluídos do projeto. Em relação ao gás de combustão, a quantidade de NOx e 

SOx dependerá do projeto do queimador, bem como do tipo e qualidade do combustível 

selecionado. Como pode demostrado no Quadro 32, a depender da fonte de combustível utilizada 

para a geração de calor, a quantidade de emissões de CO2 e CH4 pode variar. Salienta-se que a 
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Lusorecursos pretende utilizar nesta fase inicial do projeto gás natural como principal fonte de 

combustível para geração de calor. 

 

2.2.2.1. Fluxo e Composição de Emissões 

O Quadro 9 descreve o fluxo indicativo e as estimativas de composição para cada uma das fontes 

de emissões listadas acima. As emissões foram estimadas com base na experiência do projeto. 

Uma vez que o conteúdo de lítio na alimentação (aproximadamente 3,9% w/w Li2O) é menor do 

que os projetos anteriores da Hatch para os quais os dados de emissões estão disponíveis, os 

pontos de emissões a montante (fornos, torragem ácida) são dimensionados com base na 

produção de concentrado, enquanto o as emissões a jusante (secadores) são dimensionadas com 

base na taxa de produção. 

As alturas das chaminés dimensionadas foram obtidas através do estudo de Avaliação de Impacto 

da Qualidade do Ar1 publicada pela Albemarle, que se baseia na modelação de dispersão para 

cada uma das fontes de emissões. Como parte de seu relatório, eles recomendam uma velocidade 

existente de 5 m/s para cada chaminé. Tendo isso como base, o diâmetro apropriado da chaminé 

é calculado com base no fluxo de emissões. A modelação da dispersão precisaria ser conduzida 

para verificar a altura da chaminé - a chaminé precisaria ser mais alta se fosse necessário atingir 

maiores dispersões. Da mesma forma, as alturas das chaminés poderão precisar ser reajustadas, 

a depender dos regulamentos locais. 

A temperatura de saída das fontes de emissões foi obtida com base no relatório publicado da 

Albemarles apresenta-se conforme no Quadro 10. No entanto, durante o projeto de execução da 

fábrica hidrometalúrgica, os dados precisam de ser validados durante e posteriormente, a 

depender das condições de operação. 

A emissão de gases de efeito estufa (CO2, CH4) são quantificadas com base em fatores de emissão 

para a combustão estacionária de gás natural de acordo com as diretrizes do IPCC 

(“Intergovernmental Panel on Climate Change”). Como identificado anteriormente, a 

Lusorecursos pretende a utilização de gás natural, no entanto, não é inválido que, mediante as 

futuras intenções se preveja a utilização de biomassa como fonte de combustível. Uma 

comparação das emissões esperadas de GEE originadas de fontes de combustível para o processo 

é apresentada no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Emissões de GEE – Gases Efeito de Estufa, por fonte de combustível no processo via “acid-leaching”. * ktpa- 
quilotoneladas por ano. Será utilizado como fonte combustível, gás natural. 

Fonte combustível CO2 (ktpa) CH4 (tpa) 

Gás natural 28 0.5 

Biomassa 50 15 

Biogás 27 0.5 

Biocombustível 40 1.5 
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Quadro 10 - Resumo de emissões e características das chaminés no processo via “acid-leaching”. * ktpa- quilotoneladas por ano 

Fonte de emissões (Nº-

corresponde à 

localização da chaminé 

no layout) 

Fluxo de 
emissões 

(ktpa) 
Emissão de GEE 

Temp. 

saída 

Concentrações de poluentes no gás de 
exaustão * 

Dimensões 
chaminés 

Convencional 

(“acid-leaching”) 
CO2 CH4 PM 

H2SO4 

mist 
SO2 NOx Altura Diamêtro 

ktpa m3/s ktpa kg/a °C mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 m m 

1. Libertação do gás de 

Calcinação (Queimador e 

Forno) 

250 9.9 18 300 70 <30 - - 100 –300 30 1.5 

2. Libertação do gás do 

moinho de bolas 
80 2.7 - - 156 <30 - - - 30 1 

3. Gás efluente do forno de 

torrefação ácida 
20 0.6 - - 33 - <50 50-200 - 30 0.5 

4. Libertação do gás de 

exaustão do Ácido “roast” 
100 6.6 6 100 135 <30 - - 100 –300 30 1.5 

5. Libertação do gás 

queimador do secador de 

hidróxido de lítio 

10 0.7 0.4 1 90 - - - 100 –300 20 0.5 

6. Libertação do gás do 

secador de hidróxido de 

lítio 

30 0.8 - - 50 <30 - - - 20 0.5 

7. Libertação do gás do 
secador de sulfato de sódio 

60 1.9 0.4 1 300 <30 - - 100 –300 20 0.75 

8. Gás de exaustão do 

queimador da caldeira a 

vapor 

30 1.3 3 - 6 60-100 300 - - - 100 –300 20 0.75 

Total 580 24.5 28 500  
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2.2.2.2. Localização das chaminés da fábrica hidrometalúrgica 

A Figura 22 representa um layout do CAM, com a respetiva área da fábrica hidrometalúrgica, 

com a disposição dos locais indicativos para as chaminés. A localização é baseada na fábrica se 

localizar junto da área identificado como 11, com o fluxograma e em sequência, admite-se que 

o processo ocorra da direita para a esquerda, identificado no final como hidróxido de lítio. Com 

esse layout, isso significa que as chaminés dos secadores ficarão localizadas na outra 

extremidade do local. A localização exata da caldeira a vapor e da chaminé dedicada precisará 

ser confirmada após a definição do layout adicional, no entanto, deve estar localizada nas 

proximidades da fábrica hidrometalúrgica para uso inicial nos cristalizadores e no tratamento 

do fluxo de sangramento. 

 

Figura 22 - Localização das chaminés (Ch) para o fluxograma de processo detalhado sobre o processo “acid leaching” 
para produção de hidróxido de lítio mono-hidratado “battery-grade” na unidade de calcinação (06) e na fábrica 
hidrometalúrgica (07) para a Solução A 
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Figura 23 - Localização das chaminés (Ch) para o fluxograma de processo detalhado sobre o processo “acid leaching” 
para produção de hidróxido de lítio mono-hidratado “battery-grade” na unidade de calcinação (06) e na fábrica 
hidrometalúrgica (07) para a Solução B 

 

 

2.3. Indicações de ruído durante as operações de construção e operacionais 

As informações a seguir foram obtidas diretamente da “Albemarles Noise and Vibration 

Assessment2” para o fluxograma convencional. Recomenda-se que um estudo de ruído de 

detalhe seja concluído nas fases subsequentes da apresentação do projeto em estudo prévio, 

para estimar os níveis de ruído ao redor da fábrica hidrometalúrgica e o impacto no meio 

ambiente. 

O ruído causado pelas atividades de processamento mineral e metalurgia está em grande parte 

confinado ao Complexo de Anexos Mineiros (CAM). O ruído das atividades industriais não faz 

com que os níveis de referência sejam excedidos dado que as estimativas não ultrapassam os 

85 decibéis a mais de 1,5 metros de distância da fonte de ruído. Os efeitos do ruído e da vibração 

deverão ser avaliados durante a construção e bem como ao longo de todas as operações 

futuramente previstas. O tráfego rodoviário será muito provavelmente a fonte mais importante 

de ruído durante a construção e operação do concentrador e da refinaria. 
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A construção requer máquinas para o efeito e estaleiros padrão que podem causar ruídos e 

vibrações. Além do transporte, o concentrador e a refinaria produzirão ruídos durante as 

operações. O ruído será muito aproximado ao que acontece noutras indústrias, como carregar 

e descarregar veículos, solavancos e sons de aviso que são de curta duração podendo ocorrer 

temporariamente a qualquer hora do dia. Salienta-se ainda que, o loteamento florestal 

circundante previsto atenuará de certeza o ruído, pelo que não se espera que cheguem até as 

áreas residenciais mais próximas. Nenhuma vibração é esperada e futuras avaliações terão em 

consideração os efeitos combinados do ruído do Complexo de Anexos Mineiros como um todo. 

Posto isto, estima-se que globalmente, o impacto do ruído seja baixo a médio, não se esperando 

um impacto significativo em termos de ruído. Os efeitos da vibração também se preveem 

residuais. 

 

2.3.1. Ruído- fase construção 

É factual e inevitável que ocorram emissões de ruído e vibração ao longo do projeto de 

construção da fábrica hidrometalúrgica da Lusorecursos no CAM, que normalmente levará a um 

período entre 24 e 36 meses. As principais atividades de construção e potenciais fontes de ruído 

são: escavações e terraplanagem, construção de edifícios, fabricação e instalação de 

equipamentos, remoção e transferência de materiais. 

 

2.3.2. Ruído - fase operacional 

As principais fontes de ruído resultantes da fase operacional do processo de obtenção de 

hidróxido de lítio através do método convencional são listadas abaixo. Por norma, os limites de 

ruído variam entre 80 a 90 dB com alguns equipamentos que requerem tratamento acústico, 

isto é, especial atenção no isolamento acústico aquando da sua instalação na fábrica 

hidrometalúrgica. 

− Moinhos de Beta - espodumena calcinada (os moinhos exigirão tratamento acústico para 

atingir o limite de potência sonora); 

− Ventiladores de gás residual para o moinho de bolas de calcinação e gás residual de 

calcinação; 

− Bomba de vácuo com filtro de correia - se a filtragem por correia for utilizada para filtragem 

primária, será necessária uma bomba de vácuo com tratamento acústico; 



 

 
105 

 

− Ventiladores para o gás libertado proveniente do secador e do arrefecimento de hidróxido 

de lítio; 

− Ventiladores MVR para os cristalizadores de hidróxido de lítio puro e bruto (os ventiladores 

MVR exigirão tratamento acústico para controlo de potência sonora; 

− Estrutura/planta de ar comprimido; 

− Caldeira a vapor, ventiladores de gases de combustão da caldeira a vapor e chaminé da 

caldeira a vapor; 

− Telas transportadoras fechadas. 

As seguintes fontes principais de ruído só se aplicam ao fluxograma convencional (“acid-

leaching”): 

− Ventilador do purificador do “roast” ácido e ventilador de gases de combustão; 

− Ventilador MVR para cristalizador de sulfato de sódio que exigirá tratamento acústico; 

− Ventiladores para a libertação de gás dos secadores de sulfato de sódio que exigirá 

tratamento acústico. 

Além das principais fontes de ruído devido aos equipamentos supracitados, as seguintes 

operações poderão contribuir para o ruído na fábrica hidrometalúrgica: 

− Guindastes móveis; 

− Empilhadores frontais; 

− Guindastes para terrenos acidentados; 

− Logística operativa; 

− Importação de reagentes e exportação de resíduos, subprodutos e produtos via camião; 

− Empilhadores para o fornecimento de produtos ao processo. 
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3. Descrição das Condições de Armazenagem 

O quadro seguinte apresenta a descrição das condições de armazenagem das diferentes 

substâncias e misturas perigosas, nomeadamente o Fluoreto de hidrogénio (HF), o Flotigam 

4343 e o Flotigam K2C, o Gás Natural e o Gasóleo. 

Tabela 1 - Características da armazenagem de substâncias perigosas 

Substância Condições Operacionais 

Equipamento Substância CAS 
Estado 
Físico 

Capacidade 
(m3) 

P (bar) T (ºC) 

Tanque 1 
HF 7664-39-3 L 

30 atm amb 

Tanque 2 30 atm amb 

Armazém de 
químicos 

Flotigam 
K2C 

61789-77-3 L 45 atm amb 

UAG GNL 8006-14-2 
Gás 

liquefeito 
720 3 -160 

Diversos Gasóleo 68334-30-5 L 250 atm Amb. 

Relativamente ao armazenamento das substâncias perigosas a utilizar e de acordo com as suas 

fichas de dados e segurança temos condições que são consideradas gerais de armazenamento 

como, o armazenar os recipientes entre 5 e 35° C, num local seco e bem ventilado, longe de 

fontes de calor, de pontos de ignição, de radiações, da luz solar direta, da eletricidade e do 

contato com os alimentos. Manter longe de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos 

ou alcalinos e sem humidade. 

Não fumar. Evitar a entrada a pessoas não autorizadas. Depois de ter aberto os recipientes, estes 

devem ser fechados de novo com cuidado, colocados verticalmente e bem fechados para evitar 

derrames e afastados de matérias incompatíveis. 

Os locais de descarga, armazenagem ou utilização devem estar equipados com chuveiro e lava 

olhos de emergência e sinalização de segurança. 

No que diz respeito a cada reagente, para além das condições gerais apontadas anteriormente, 

temos algumas condições mais específicas nomeadamente, para o Ácido Fluorídrico – HF, os 

depósitos e sistemas de ligação para descarga devem estar ligados a dispositivos de absorção de 

vapores de ácido fluorídrico ou a colunas de neutralização. Não utilizar aço, vidro, cobre, 

alumínio para os materiais da embalagem. 
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4. Identificação e Caracterização do Complexo de Anexos Mineiros 

Tal como referido anteriormente, o Projeto da Mina do “Romano” tem como objetivo a extração 

de matérias-primas com forte valorização tecnológica para a produção de baterias de ião lítio 

de elevada qualidade, através do processamento de compostos químicos inorgânicos de lítio, 

partindo de concentrados de minerais de lítio (e.g. petalite e espodumena), obtidos através da 

extração e beneficiação de rochas aplito-pegmatíticas presentes na área concessionada. 

Para tal, a Lusorecursos prevê a construção de um Complexo de Anexos Mineiros, parcialmente 

constituído por um CONCENTRADOR (para petalite, cassiterite, misturas quartzo-feldspáticos 

com minerais de lítio acessórios e possivelmente columbo-tantalite) e uma UNIDADE 

METALÚRGICA / REFINARIA para a calcinação (ou pirometalurgia) e transformação química dos 

concentrados de petalite em LiOH.H2O “battery grade” (hidrometalurgia).  

O Complexo de Anexos Mineiros albergará diversas instalações, nomeadamente de produção 

de compostos de lítio e cerâmicos e da gestão de rejeitados, médicas e sociais, técnicas de 

manutenção e segurança, produção de energia, de tratamento de águas residuais, domésticas, 

industriais e mineiras e, reservatórios de água, direitos do concessionário para realização de 

serviços integrantes ou complementares da exploração. 

Na área de exploração vamos, ainda, ter presentes outras instalações de operações mineiras e 

de processamento inicial de minério. 

Nos mapas das figuras seguintes é possível observar a zona de concessão bem como o CAM, 

para as soluções A e B, tanto em carta militar como em ortofotomapa. Estes mapas encontram-

se em tamanho A1, no anexo das Peças Desenhadas. 
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Figura 24 - Projeto Concessão da Mina do "Romano" em ortofotomapa – Solução A 
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Figura 25 - Projeto Concessão da Mina do "Romano" em carta militar – Solução A 
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Figura 26 - Projeto Concessão da Mina do "Romano" em ortofotomapa – Solução B 
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Figura 27 - Projeto Concessão da Mina do "Romano" em carta militar – Solução B 
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5. Identificação dos Locais e Postos de Trabalho 

Nos Anexos 28.a e 28.b encontra-se um mapa geral das instalações (com Solução A e B), onde 

estão identificados: 

− Locais de trabalho; 

− Caminhos de acesso; 

− Vias principais; 

− Centro médico; 

− Enfermaria; 

− Área social.
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 ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA SEGURANÇA 

O tipo de trabalho na Empresa é, fundamentalmente, de Produção Industrial, onde as máquinas 

desempenham um papel central ligadas ao homem. O trabalho em subterrâneo irá evoluir na 

dimensão técnica, para situações onde o mineiro exercerá cada vez mais funções de 

coordenação (opera e/ou vigia), que servem de “interface” entre as atividades propriamente 

ditas e o indivíduo. Na superfície este tipo de trabalho de coordenação constituirá o tipo de 

trabalho que prevalecerá. 

Assim, contrariamente a uma errada opinião geral, o trabalho em minas é um trabalho onde 

existe um equilíbrio entre o esforço físico e a atenção no manuseamento de máquinas, que não 

chega a criar, por esse motivo, grande tensão intelectual ou física. Neste aspeto, pode-se 

considerar este tipo de trabalho relativamente equilibrado para a grande maioria dos indivíduos 

desta população. 

O aspeto fisiológico do Trabalho (relação entre o organismo e o ambiente físico do posto de 

trabalho) é que diferenciará claramente o trabalho do mineiro de fundo, da generalidade dos 

outros Trabalhos Industriais dentro da Empresa e fora dela.  

Existirão alguns constrangimentos devidos ao trabalho subterrâneo, ligados principalmente ao 

confinamento, à ausência de iluminação natural e à dificuldade de comunicação pessoal (em 

que algumas situações, não fora a existência de comunicações telefónicas, se configurariam 

mesmo como de trabalho isolado), dos quais decorrerão alguns riscos profissionais objetivos 

(inerentes às situações de trabalho, podendo atingir todos os indivíduos), que criarão 

probabilidades de consequências negativas sobre a saúde do trabalhador ou da sua segurança 

física ou emocional. 

Relativamente à adequação entre a personalidade e os tipos de trabalho, é sempre de privilegiar 

o recrutamento entre indivíduos de personalidade realista, mais indicada para estas atividades 

físicas, de força e habilidade. 

Na Empresa, o trabalho configurará, quase unicamente, uma forma típica, regulada pela lei, de 

Contrato de Trabalho por tempo indeterminado, caracterizado, no seu conteúdo, por uma 

unicidade de empregador, estabilidade temporal e estabilidade de remuneração. Alguns 

exemplos de Empreitadas e de Prestação de Serviços terão uma expressão muito reduzida e 

serão utilizados em manutenção, em desenvolvimento e/ou em tarefas auxiliares à produção, 
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como sejam as reabilitações de zonas muito restritas e em sondagens e na abertura de chaminés 

de minério e de ventilação, mas nunca na produção propriamente dita. 

O trabalho de mineiro e de operador de Lavaria será, fundamentalmente, centrado em 

processos e atividades, (conceito de mineiro e operador de Lavaria polivalentes) e não em 

tarefas. Esta natureza positiva decorrerá de uma posição relativamente avançada para a altura 

em que foi negociada para a indústria extrativa em 1982, a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCTV), revista em 1985. 

Os mineiros ou os operadores de Lavaria rodarão pelos vários postos de trabalho, com a mesma 

remuneração, por serem de complexidade muito semelhante. Será muito comum o trabalho em 

equipa, beneficiando os trabalhadores de uma quebra de monotonia e a Empresa de uma maior 

diversidade de capacidade de resposta e de uma maior facilidade de substituição. 
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1. Breve caracterização do tipo de trabalho na empresa 

O tipo de trabalho na Empresa é, fundamentalmente, de Produção Industrial, onde as máquinas 

desempenham um papel central ligadas ao homem. O trabalho em subterrâneo irá evoluir na 

dimensão técnica, para situações onde o mineiro exercerá cada vez mais funções de 

coordenação (opera e/ou vigia), que servem de “interface” entre as atividades propriamente 

ditas e o indivíduo. Na superfície este tipo de trabalho de coordenação constituirá o tipo de 

trabalho que prevalecerá. 

Assim, contrariamente a uma errada opinião geral, o trabalho em minas é um trabalho onde 

existe um equilíbrio entre o esforço físico e a atenção no manuseamento de máquinas, que não 

chega a criar, por esse motivo, grande tensão intelectual ou física. Neste aspeto, pode-se 

considerar este tipo de trabalho relativamente equilibrado para a grande maioria dos indivíduos 

desta população. 

O aspeto fisiológico do Trabalho (relação entre o organismo e o ambiente físico do posto de 

trabalho) é que diferenciará claramente o trabalho do mineiro de fundo, da generalidade dos 

outros Trabalhos Industriais dentro da Empresa e fora dela.  

Existirão alguns constrangimentos devidos ao trabalho subterrâneo, ligados principalmente ao 

confinamento, à ausência de iluminação natural e à dificuldade de comunicação pessoal (em 

que algumas situações, não fora a existência de comunicações telefónicas, se configurariam 

mesmo como de trabalho isolado), dos quais decorrerão alguns riscos profissionais objetivos 

(inerentes às situações de trabalho, podendo atingir todos os indivíduos), que criarão 

probabilidades de consequências negativas sobre a saúde do trabalhador ou da sua segurança 

física ou emocional. 

Relativamente à adequação entre a personalidade e os tipos de trabalho, é sempre de privilegiar 

o recrutamento entre indivíduos de personalidade realista, mais indicada para estas atividades 

físicas, de força e habilidade. 

Na Empresa, o trabalho configurará, quase unicamente, uma forma típica, regulada pela lei, de 

Contrato de Trabalho por tempo indeterminado, caracterizado, no seu conteúdo, por uma 

unicidade de empregador, estabilidade temporal e estabilidade de remuneração. Alguns 

exemplos de Empreitadas e de Prestação de Serviços terão uma expressão muito reduzida e 

serão utilizados em manutenção, em desenvolvimento e/ou em tarefas auxiliares à produção, 
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como sejam as reabilitações de zonas muito restritas e em sondagens e na abertura de chaminés 

de minério e de ventilação, mas nunca na produção propriamente dita. 

O trabalho de mineiro e de operador de Lavaria será, fundamentalmente, centrado em 

processos e atividades, (conceito de mineiro e operador de Lavaria polivalentes) e não em 

tarefas. Esta natureza positiva decorrerá de uma posição relativamente avançada para a altura 

em que foi negociada para a indústria extrativa em 1982, a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCTV), revista em 1985. 

Os mineiros ou os operadores de Lavaria rodarão pelos vários postos de trabalho, com a mesma 

remuneração, por serem de complexidade muito semelhante. Será muito comum o trabalho em 

equipa, beneficiando os trabalhadores de uma quebra de monotonia e a Empresa de uma maior 

diversidade de capacidade de resposta e de uma maior facilidade de substituição. 
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2. Organização  

A Organização de topo da Empresa (V. Organograma anexo 29) poderá ser caracterizada como 

uma estrutura com hierarquias e divisão centrada nas especialidades. 

A Unidade Orgânica de Segurança (UOS) não será uma unidade de Linha, mas sim uma Unidade 

Orgânica de Suporte a toda a Estrutura Orgânica da Empresa. Reportará diretamente ao Diretor 

da mina e ao Diretor Técnico. 

Esse suporte será diferente conforme se destina à Administração e à Direção Técnica, ou às 

Unidades Orgânicas de Linha. 

Às primeiras, interessa um apoio para a necessária e constante atualização e melhoria do 

sistema de Gestão destas matérias, incluindo a Política de Segurança e os Planos anuais, de 

médio e de longo prazo da Higiene e Segurança, que visam atingir os objetivos estratégicos 

fixados. Inclui, também, a preparação de Normas e Regulamentos de aplicação generalizada em 

toda a Organização, destinados a serem aprovados e emitidos pelos Órgãos competentes em 

cada caso. 

Os relatórios periódicos de que necessitam serão relatórios globais (de toda a Organização), 

abrangentes e contendo recomendações gerais para a condução destas matérias, face aos 

resultados que vão sendo obtidos. 

Pretende-se, com isto, que esta Unidade Orgânica seja o garante da constante evolução da 

Higiene e Segurança no sentido desejado e o repositório de todos os dados e informações 

globais (incluindo a legislação) compilados em bases de dados permanentemente atualizadas. 

Relativamente às segundas, o apoio pretendido é um apoio de especialidade e, sobretudo, um 

apoio prático. Está incluído nesse apoio o acompanhamento da execução dos Programas anuais 

e a formação e a sensibilização dos trabalhadores e das chefias intermédias. 

Normalmente, esse apoio será mais visível nas visitas e inspeções às Áreas de trabalho, com a 

finalidade de verificar o grau de aderência às disposições legais e às normas, regulamentos e 

procedimentos internos sobre estas matérias e, ainda, nos inquéritos aos acidentes graves ou 

complicados onde, para determinar as verdadeiras causas do acidente será necessária uma 

atuação muito treinada e profissional. 
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Existe, ainda, um domínio de particular importância nas Empresas Mineiras, com minas 

subterrâneas, que é da responsabilidade desta Unidade Orgânica. Trata-se da necessidade de 

formar e treinar Grupos de Intervenção (com elementos voluntários) que terão de estar 

permanentemente aptos e de prevenção para intervir em caso de Emergência. 

No entanto, e apesar de dever ser a última medida a adotar, à UOS, por razões de segurança, 

estará sempre patente a competência de poder mandar parar/interromper qualquer atividade, 

bem como de poder mandar evacuar/impedir a qualquer pessoa, máquina, equipamento ou 

veículo o acesso a qualquer área/instalação, no todo ou parte, bem como de instaurar 

competentes procedimentos disciplinares por incumprimento de qualquer norma de segurança 

ou de comando que tenha emanado dessa Unidade Orgânica, se necessário. 
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3. Relatórios estatísticos dos acidentes de trabalho 

“Reporting” 

A Empresa., sobre esta matéria, adotará a seguinte Resolução Internacional para reportar o seu 

desempenho em Segurança: 

RESOLUÇÃO SOBRE AS ESTATÍSTICAS DAS LESÕES PROFISSIONAIS, DEVIDAS A ACIDENTES DE TRABALHO 

ADOPTADA NA XVI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE ESTATÍSTICAS DO TRABALHO 

A Décima Sexta Conferência Internacional sobre Estatísticas do Trabalho tendo-se reunido de 6 a 15 de Outubro 

de 1998 em Genebra, e: 

• Tendo em conta a Resolução respeitante às estatísticas das lesões profissionais, adotada pela Décima 

Terceira Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho (1982); 

• Tendo em conta o Código de diretivas práticas sobre o registo e a declaração de acidentes do trabalho 

e doenças profissionais, aprovado pelo Conselho de Administração do B.I.T. na sua 261ª sessão 

(Novembro 1994); 

• Observando que as normas internacionais existentes sobre estatísticas das lesões profissionais não 

fornecem diretivas adequadas para a medição e a classificação das lesões profissionais; 

• Reconhecendo que as estatísticas das lesões profissionais deverão fazer parte de um vasto programa 

de estatísticas da segurança e saúde no trabalho; 

• Reconhecendo que as estatísticas das lesões profissionais são indispensáveis para a elaboração de 

programas eficazes de prevenção de acidentes de trabalho e para o seu controlo; 

• Reconhecendo por outro lado, que as diretivas internacionais sobre a medição e a classificação das 

lesões profissionais são de natureza a promover o desenvolvimento destas estatísticas em bases 

coerentes e a melhorar a sua comparabilidade internacional. 

Adota, neste décimo quinto dia de Outubro de 1998, a seguinte resolução: 

RESOLUÇÃO 

 

3.1. Principais objetivos e aplicações 

1. Cada país deve procurar desenvolver um programa completo de estatísticas da segurança e da saúde 

no trabalho, incluindo as doenças e as lesões profissionais. 

O objetivo deste programa será dispor de uma base estatística adequada respondendo às necessidades 

dos diferentes utilizadores, tendo em conta as condições e necessidades nacionais específicas. Um dos 

principais elementos deste programa deverá consistir nas estatísticas das lesões profissionais, as quais 
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deverão basear-se em várias fontes de informação e serem suscetíveis de utilização conjunta com 

outros indicadores económicos e sociais adequados. 

2. A presente resolução visa estabelecer normas adequadas para a recolha e apresentação de estatísticas 

das lesões profissionais, que sirvam de orientação aos países que pretendam rever os seus sistemas de 

estatísticas neste domínio, ou estabelecer novos sistemas. As suas disposições não deverão limitar os 

sistemas nacionais existentes, nem conduzir a uma duplicação de esforços.  

3. O principal objetivo destas estatísticas é o de fornecer informações completas e atualizadas sobre as 

lesões profissionais, tendo em vista a sua prevenção. As estatísticas podem ser utilizadas para 

diferentes finalidades, tais como: 

a) Identificar as profissões e as atividades económicas onde ocorrem lesões profissionais e 

determinar a sua extensão, a sua gravidade e as circunstâncias em que se deram, tendo em 

vista a planificação de medidas preventivas; 

b) Fixar uma ordem de prioridade nos esforços de prevenção; 

c) Determinar as alterações na repartição e na incidência das lesões profissionais de forma a 

coordenar os progressos realizados no domínio da segurança e a identificar, eventualmente, 

novos riscos; 

d) Informar os empregadores e os trabalhadores, assim como as suas respetivas organizações, 

dos riscos ligados ao seu trabalho e aos seus locais de trabalho, de forma a que possam tomar 

uma parte ativa na sua própria segurança; 

e) Avaliar a eficácia das medidas de prevenção; 

f) Estimar as consequências das lesões profissionais, nomeadamente em dias perdidos ou em 

custos; 

g) Fornecer uma base para a elaboração de políticas visando encorajar os empregadores e os 

trabalhadores, assim como as suas respetivas organizações, a tomar medidas de prevenção 

de acidentes; 

h) Facilitar a elaboração de suportes de formação e de programas para a prevenção dos 

acidentes; 

i) Fornecer uma base para a identificação de domínios de investigação futura. 

4. Os principais utilizadores destas estatísticas, incluindo as organizações representativas dos 

empregadores e dos trabalhadores, deverão ser consultados, quando os conceitos, definições e 

métodos de recolha, tratamento e divulgação das estatísticas forem elaborados ou revistos, a fim de 

ter em conta as suas necessidades e assegurar a sua cooperação.  

Terminologia e definições 

5. Tendo em vista a produção de estatísticas de lesões profissionais, são utilizados os termos e definições 

seguintes:  
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a) Acidente de trabalho: todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os atos de 

violência, derivado do trabalho ou com ele relacionado, do qual resulta uma lesão corporal, 

uma doença ou a morte, de um ou vários trabalhadores; 

São considerados acidentes de trabalho os acidentes de viagem, de transporte ou de 

circulação, nos quais os trabalhadores ficam lesionados e que ocorrem por causa, ou no 

decurso, do trabalho, isto é, quando exercem uma atividade económica, ou estão a trabalhar, 

ou realizam tarefas para o empregador;  

b) Acidente de trajeto de percurso: acidente que ocorre no trajeto habitualmente efetuado pelo 

trabalhador, qualquer que seja a direção na qual se desloca, entre o seu local de trabalho ou 

de formação ligada à sua atividade profissional e: 

i) A sua residência principal ou secundária;  

ii) O local onde toma normalmente as suas refeições; ou  

iii) O local onde recebe normalmente o seu salário;  

Do qual resulta a morte ou lesões corporais; 

c) Lesão profissional: lesão corporal, doença ou morte provocadas por um acidente de trabalho; 

a lesão profissional é, portanto, distinta da doença profissional, que é uma doença contraída 

na sequência de uma exposição, durante um período de tempo, a fatores de risco derivados 

da atividade profissional; 

d) Caso de lesão profissional: caso de um único trabalhador vítima de uma lesão profissional, 

resultante de um único acidente de trabalho; 

e) Incapacidade para trabalhar: incapacidade da pessoa lesionada, devido a lesão profissional 

de que foi vítima, para executar as tarefas normais correspondentes, no emprego ou posto 

de trabalho que ocupava no momento em que se produziu o acidente de trabalho. 

 

3.2. Âmbito 

6. As diferentes fontes estatísticas deverão, sempre que possível, abranger todas as lesões profissionais, 

tal como foram definidas no parágrafo 5, nelas compreendidas as lesões mortais e as lesões não 

mortais que originam uma ausência ao trabalho de, pelo menos, um dia - com exclusão do dia do 

acidente. Quando for possível e considerado oportuno incluir as lesões resultantes de acidentes de 

trajeto, os dados correspondentes deverão ser estabelecidos e divulgados separadamente. 

7. Sempre que possível, as estatísticas deverão abranger todos os trabalhadores, qualquer que seja a sua 

situação na profissão (por exemplo, trabalhador por conta de outrem, empregador e trabalhador por 

conta própria). Deverão abranger as crianças que trabalham, os trabalhadores do setor informal e os 

trabalhadores no domicílio, caso existam. 

8. 8. As estatísticas deverão, em princípio, estender-se ao conjunto do país, a todos os ramos de atividade 

e a todos os setores da economia. Os casos de lesão profissional que ocorram fora do país de residência 
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normal do trabalhador, deverão figurar nas estatísticas do país onde teve lugar o acidente, incluindo 

toda a região sob jurisdição deste país. 

 

3.3. Tipo de dados 

9. Os países deverão procurar recolher as seguintes informações sobre os casos de lesão profissional:  

a) Dados sobre a empresa, o estabelecimento ou unidade local:  

i) Localização; 

ii) Atividade económica; 

iii) Dimensão (número de trabalhadores). 

b) Dados sobre a pessoa lesionada:  

i) Sexo;  

ii) Idade;  

iii) Profissão;  

iv) Situação na profissão. 

c) Dados sobre a lesão:  

i) Lesão mortal ou não mortal;  

ii) Tipo de lesão;  

iii) Parte do corpo lesionada.  

d) Dados sobre o acidente e as suas circunstâncias  

i) Tipo de local do acidente: por exemplo, local de trabalho habitual, outro local no 

estabelecimento, fora da área do estabelecimento, etc.;  

ii) Data e hora do acidente;  

iii) Origem da lesão: de que forma a pessoa foi lesionada por um contacto físico com o 

objeto ou agente que originou a lesão ou foi psicologicamente afetada por um 

acontecimento; se existirem várias lesões, deve ser registada a forma de contacto 

que causou a lesão mais grave;  

iv) Agente material que causou a lesão: a substância, o elemento, o objeto ou o produto 

associado à lesão, isto é, o equipamento, o objeto ou o elemento físico com o qual 

a vítima entrou em contacto e que lhe causou a lesão; se existirem várias lesões, 

deverá ser registado o agente material que causou a lesão mais grave.  

10. O programa de estatísticas pode incluir estudos que permitam avaliar o interesse de outras 

informações, tais como as que a seguir são mencionadas. Os países que entendam úteis estas 

informações, ou outras, poderão continuar a desenvolver o seu programa de estatísticas, 

nomeadamente para as lesões profissionais mais graves e para as lesões mortais.  

a) Dados sobre a lesão: 

i) Incapacidade de trabalho expressa em dias de calendário de ausência ao trabalho  

b) Dados sobre o acidente e as suas circunstâncias:  
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i) Turno, hora a que a pessoa lesionada começou a trabalhar e número de horas que 

efetuou até à ocorrência do acidente;  

ii) Número total de trabalhadores lesionados no acidente;  

iii) Local da ocorrência: local onde o acidente ocorreu, como por exemplo, área 

industrial ou estaleiro de construção civil, zona de comércio ou de serviços, 

exploração agrícola, rua ou estrada, etc.; 

iv) Processo de trabalho no qual a pessoa lesionada participava no momento do 

acidente: principal tipo de trabalho efetuado pela vítima durante o período 

imediatamente antecedente ao momento do acidente (uma parte das tarefas da 

sua profissão), tal como instalação de máquinas, limpeza do local de trabalho, 

formação, etc.;  

v) Atividade específica da pessoa lesionada no momento do acidente: a atividade da 

vítima quando o acidente ocorreu; a atividade pode ser de duração muito curta ou 

longa, e pode ou não ser associada a um elemento ou a um objeto, como por 

exemplo a alimentação da máquina, a condução de um equipamento de transporte, 

o transporte de cargas; 

vi) Agente material associado à atividade específica da pessoa lesionada: instrumento, 

objeto, produto, etc. utilizado pela vítima no decurso da atividade específica que 

exercia no momento do acidente (pode não estar necessariamente implicado no 

acidente), como por exemplo soalhos, portas, instrumentos manuais, gruas móveis, 

etc.; 

vii) Distúrbio de que resultou o acidente: o que ocorreu de anormal em relação ao modo 

ou processo habitual de trabalho, isto é, o acontecimento que conduziu ao acidente, 

por exemplo uma rutura, uma perda de controlo da máquina, a queda de uma 

pessoa, uma agressão, etc.; se existirem vários acontecimentos sucessivos ou 

interdependentes, deverá ser registado o último; 

viii) Agente material associado ao distúrbio: instrumento, objeto, produto, etc. 

associado ao que se produziu de forma anormal, como por exemplo, soalhos, portas, 

instrumentos manuais, gruas móveis, etc. 

11. Quando as lesões devidas aos acidentes de trajeto estão abrangidas, convirá reunir os dados 

mencionados no parágrafo 9, assim como as seguintes informações:  

a) Local do acidente; 

b) Modo de transporte da pessoa lesionada; 

c) Função do transporte da pessoa lesionada; 

d) Tipo de transporte do outro interveniente no acidente (se existir). 
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3.4. Medição 

Lesão profissional 

12. A unidade de observação deverá ser o caso de lesão profissional. Isto é, o caso de um único trabalhador 

vítima de uma lesão profissional, ocorrida num único acidente de trabalho. Se uma pessoa é vítima de 

vários acidentes de trabalho no decurso do período de referência, cada caso de lesão desta pessoa 

deve ser contabilizado separadamente. As ausências repetidas, devidas a uma lesão resultante de um 

único e mesmo acidente de trabalho, não deverão ser contadas como novos casos de lesão, mas como 

a continuação do mesmo caso de lesão. Se mais de uma pessoa é vítima de um mesmo acidente, cada 

caso de lesão profissional deverá ser contabilizado separadamente. 

Lesão profissional mortal 

13. Para fins de medição, uma lesão profissional mortal é uma lesão que provocou a morte da vítima no 

ano seguinte ao dia em que ocorreu o acidente de trabalho.  

Tempo perdido devido a lesões profissionais 

14. O tempo perdido deverá ser medido separadamente para cada caso de lesão profissional que origina 

uma incapacidade temporária para o trabalho com uma duração máxima de um ano. De forma a 

avaliar a gravidade da lesão, deverá ser medido o número de dias de calendário durante os quais a 

vítima está temporariamente incapacitada para trabalhar, com base nas informações disponíveis no 

momento em que as estatísticas são efetuadas. Se o tempo perdido é medido em dias de trabalho, 

devem ser feitas tentativas para avaliar o número total de dias de calendário perdidos. 

15. O tempo perdido deverá ser medido a partir do dia seguinte ao dia do acidente, até ao dia precedente 

ao do retorno ao trabalho. As ausências repetidas devidas a um único e mesmo caso de lesão 

profissional deverão, cada uma, ser contabilizadas da seguinte maneira: o número total de dias 

perdidos para cada caso será obtido somando o número de dias perdidos para cada uma das 

ausências. As ausências temporárias de menos de um dia, para tratamento médico, não deverão 

figurar no tempo perdido.  

16. O tempo perdido devido a uma incapacidade permanente para o trabalho ou a lesões profissionais 

mortais pode também ser estimado. Nestes casos, os dados deverão ser coligidos e divulgados 

separadamente, dos dados relativamente à incapacidade temporária para o trabalho. 

 

3.5. Período de referência e periodicidade 

17. As estatísticas deverão reportar-se ao número de casos de lesões profissionais no decurso do período 

de referência considerado e ao total de tempo perdido que eles ocasionaram. Os casos de lesões 
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mortais deverão figurar nas estatísticas correspondentes ao período de referência no decurso do qual 

teve lugar o acidente de trabalho. 

18. As estatísticas deverão ser coligidas pelo menos, uma vez por ano, para um período de referência que 

não ultrapasse um ano. Em caso de variações sazonais importantes, as estatísticas podem ser 

recolhidas com mais frequência, para um período de referência mais curto, por exemplo, de um mês 

ou de um trimestre.  

 

3.6. Medidas comparativas 

19. A fim de que seja possível estabelecer comparações significativas das estatísticas, por exemplo, entre 

períodos, atividades económicas, regiões ou países, importa ter em conta as diferenças do volume de 

emprego, as alterações no número de trabalhadores incluídos no grupo de referência, assim como as 

horas efetuadas por esses trabalhadores. Podem ser calculadas um certo número de taxas tendo em 

conta estas diferenças, nomeadamente as medidas a seguir referidas, que se encontram entre as mais 

úteis para comparar os dados ao nível nacional e ao nível internacional. A expressão "trabalhadores 

do grupo de referência" designa os trabalhadores do grupo que se está a considerar e que são 

abrangidos pela fonte das estatísticas das lesões profissionais (por exemplo, os homens ou as 

mulheres, ou os trabalhadores de uma atividade económica, de uma profissão, de uma região, de um 

grupo de idade, etc., ou uma combinação destes, ou os trabalhadores abrangidos por um regime de 

seguros específico).  

Para cada uma das taxas a seguir apresentadas, o numerador e o denominador devem referir-se ao 

mesmo grupo. Por exemplo, se os trabalhadores por conta própria são incluídos nas estatísticas das 

lesões profissionais, eles devem também ser incluídos no denominador.  

a) Taxa de frequência de novos casos de lesões profissionais: 

 

Este cálculo pode ser efetuado, separadamente, para as lesões mortais e para as lesões não mortais. 

Preferencialmente, o denominador deverá ser o número de horas efetuadas pelos trabalhadores do 

grupo de referência. Se tal não for possível, esta taxa pode ser calculada com base na duração normal 

de trabalho, tendo em conta o direito a períodos de ausência remunerados, tais como as férias pagas, 

as ausências por doença remuneradas e os dias feriados. 

b) A taxa de incidência dos novos casos de lesão profissional: 
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O cálculo pode ser feito separadamente para as lesões mortais e para as lesões não mortais. O número 

de trabalhadores do grupo de referência deverá ser a média dos trabalhadores no período de 

referência. Para calcular a média, é preciso ter em conta a duração normal do trabalho destas pessoas. 

O número de trabalhadores a tempo parcial deverá ser convertido num número de trabalhadores 

equivalente a tempo completo. 

c) A taxa de gravidade de novos casos de lesões profissionais: 

 

Esta taxa deverá ser calculada somente para as incapacidades temporárias para o trabalho. O tempo 

de trabalho efetuado pelos trabalhadores do grupo de referência deverá, de preferência, ser expresso 

em horas trabalhadas.  

d) Número de dias perdidos por novos casos de lesões profissionais: 

Mediana ou média do número de dias perdidos por cada novo caso de lesão profissional durante o 

período de referência. 

Todas as medidas podem ser estabelecidas por atividade económica, profissão, grupo de idade, etc., 

ou por combinação destas variáveis. 

 

3.7. Divulgação 

20. As estatísticas de lesões profissionais que são compiladas, deverão ser divulgadas regularmente, pelo 

menos uma vez por ano; os resultados preliminares deverão ser disponibilizados, no máximo, um ano 

após o fim de cada período de referência. Os dados divulgados deverão incluir séries temporais, assim 

como dados correspondentes ao período de referência mais recente. Toda a revisão de resultados 

divulgados anteriormente, deverá ser claramente indicada aquando da publicação de novos dados. 

21. As descrições detalhadas das fontes, os conceitos, as definições e os métodos utilizados para a recolha 

e a compilação das estatísticas de lesões profissionais deverão ser: 

a) Produzidas e atualizadas de forma a refletir as alterações importantes; 

b) Divulgadas pelo organismo competente; 

c) Comunicadas ao B.I.T. 

22. A fim de facilitar a comparação das estatísticas entre os países cujas práticas não se coadunam 

perfeitamente com as normas internacionais, os dados divulgados deverão ser acompanhados de 

explicações sobre as diferenças em relação às normas.  
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23. Os dados podem ser divulgados sob forma de publicações impressas, por meios eletrónicos, etc.. Caso 

seja possível, o organismo competente deverá também fornecê-los via Internet, de forma a facilitar a 

sua análise pelos utilizadores de todo o mundo. As estatísticas deverão ser divulgadas para que não 

seja possível a apresentação de qualquer informação relativa a uma unidade estatística individual, 

como seja uma pessoa, uma família, um estabelecimento ou uma empresa, a menos que tenha sido 

obtida, a priori, uma autorização da unidade individual em apreço.  

24. Os países deverão comunicar todos os anos ao B.I.T. as estatísticas sobre as lesões profissionais 

(excluindo dados individuais) solicitadas por este organismo internacional, a fim de que o Bureau as 

divulgue, quer no seu Anuário de Estatísticas do trabalho, quer por outros meios.  

 

3.8. Fontes de dados 

25. Para a compilação das estatísticas de lesões profissionais, convirá utilizar várias fontes de informação, 

a fim de ter uma imagem tão completa quanto possível da situação num dado momento e uma 

indicação sobre a amplitude de uma eventual subestimação. Por exemplo, poder-se-ia procurar 

completar periodicamente as informações obtidas dos sistemas de declaração ou de indemnização das 

lesões profissionais, através de pequenas séries de perguntas acrescentadas aos questionários dos 

inquéritos, tais como aquelas que são utilizadas para os inquéritos junto dos estabelecimentos, sobre 

emprego e salários, e para os inquéritos sobre a mão-de-obra, aliás, torna-se necessário analisar a 

possibilidade de se desenvolverem novas fontes. 

26. Quando são utilizados conjuntamente, os dados provenientes de diferentes fontes, deve tentar-se 

assegurar que os conceitos, as definições, o âmbito e as classificações utilizadas por essas fontes são 

coerentes. Para esse fim, será útil criar uma comissão de coordenação ao nível nacional, integrando 

representantes do governo, de outros organismos produtores de estatísticas de lesões profissionais, e 

organizações de empregadores e de trabalhadores. Por outro lado, será preciso fazerem-se esforços 

para harmonizar as estatísticas coligidas a partir de fontes diferentes e por organismos diferentes.  

 

3.9. Classificação 

27. Os dados deverão ser classificados, pelo menos, por grandes ramos de atividade económica e, sempre 

que possível, segundo as outras características importantes das pessoas lesionadas, das empresas ou 

estabelecimentos, das lesões profissionais e dos acidentes de trabalho, sobre os quais são recolhidas 

as informações em conformidade com o parágrafo 9. Os países deverão procurar utilizar as 

classificações que sejam comparáveis ou para as quais se possam estabelecer tabelas de conversão 

com as mais recentes versões das classificações internacionais pertinentes, quando existam. 

Encontrar-se-á nos apêndices A a F, a seguir apresentados, as versões mais recentes das classificações 

internacionais abaixo referidas, até ao segundo nível, quando necessário. Poder-se-ia, contudo, 
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entender desejável, para fins de prevenção de acidentes, que os países classificassem os seus dados a 

um nível mais detalhado. 

* Classificação Internacional Tipo por Atividades, de todos os ramos de atividade económica (CITA), Rev.3 

(1990); 

* Classificação segundo a dimensão do estabelecimento, de acordo com as 0Recomendações internacionais 

para as estatísticas industriais, Rev. 1 (1983); 

* Classificação internacional tipo de profissões, CITP-88; 

* Classificação Internacional segundo a situação na profissão, CISP-93; 

* Classificação segundo o tipo de lesão, de acordo com a Classificação estatística Internacional das doenças e 

dos problemas de saúde conexos, CIM-10 (1992); 

* Classificação segundo a(s) parte(s) do corpo lesionada(s), de acordo com a Classificação estatística 

internacional das doenças e dos problemas de saúde relacionados, CIM-10 (1992); 

O BIT deverá efetuar e divulgar classificações que substituam ou completem as que foram adotadas pela décima 

CIET em 1962, para variáveis como as que se referem a seguir. O BIT deverá, por outro lado, encorajar e ajudar 

os países a efetuar as suas próprias classificações, de forma que disponham de outras informações que poderão 

utilizar para finalidades que lhe sejam atribuídas.  

 

3.10. Fontes de dados 

Para as lesões profissionais: 

• Local da ocorrência; 

• Processo de trabalho; 

• Atividade específica; 

• Distúrbio em relação ao processo de trabalho normal; 

• Agente material associado à atividade específica ou ao distúrbio. 

Para as lesões devidas a acidentes de trajeto:  

• Local do acidente; 

• Modo de transporte da pessoa lesionada; 

• Função desempenhada no meio de transporte pela pessoa lesionada; 

• Modo de transporte da outra parte. 
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3.11. Ações futuras 

29. O B.I.T. deverá preparar um manual que forneça as orientações de carácter técnico sobre o conteúdo 

desta resolução. Este manual deverá igualmente tratar da recolha de informações sobre as lesões 

profissionais no setor informal e para o trabalho infantil, da recolha de informações por meio de 

inquéritos junto das famílias e de inquéritos junto dos estabelecimentos, da estimativa da 

subdeclaração de casos e de custos das lesões profissionais, dos sistemas de classificação a ser 

desenvolvidos conforme o recomendam os parágrafos 27 e 28, e da forma como estes sistemas 

deverão ser aplicados, assim como o estabelecimento de correspondências entre a CIM-10 e as 

classificações dos apêndices E e F. Sempre que possível, o BIT deverá também fornecer assistência 

técnica e formação aos países para os ajudar a estabelecer estatísticas de lesões profissionais.  

30. Os outros domínios de trabalho possíveis para o BIT, no futuro, compreendem:  

a) O estabelecimento de normas para as estatísticas das doenças profissionais; e  

b) Estimativas, a nível mundial, do número de lesões profissionais mortais.  

 

APÊNDICE A 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL TIPO, POR ATIVIDADES, DE TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

3ª Revisão (categorias de classificação e divisões) 

Código / Designação 

A Agricultura, caça e silvicultura 

01 Agricultura, caça e atividades conexas 

02 Silvicultura, exploração florestal e atividades conexas 

B Pesca 

05 Pesca, piscicultura e atividades conexas 

C Indústrias Extrativas 

10 Extração de hulha, lignite e turfa 

11 Extração de petróleo bruto, Gás natural e atividades dos serviços relacionados, exceto a prospeção 

12 Extração de minerais de urânio e de tório 
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13 Extração de minerais metálicos 

14 Outras atividades extrativas 

D Indústrias Transformadoras 

15 Indústrias Alimentares e das Bebidas 

16 Indústria do Tabaco 

17 Fabrico de Têxteis 

18 Fabrico de artigos de vestuário; preparação, tingimento e fabrico de Artigos de pele com pelo 

19 Curtimenta e acabamento de peles sem pelo; fabrico de artigos de viagem, marroquinaria, artigos de 

correeiro, seleiro; fabrico de calçado 

20 Indústria da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário. Fabrico de obras de cestaria e de 

espartaria 

21 Fabrico de pasta, papel, cartão e seus artigos 

22 Edição, impressão e reprodução de suportes de informação gravados 

23 Fabrico de coque, produtos petrolíferos refinados e tratamento de combustível nuclear 

24 Fabrico de produtos químicos 

25 Fabrico de artigos de borracha e de matérias plásticas 

26 Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 

27 Indústrias metalúrgicas de base 

28 Fabrico de produtos metálicos exceto máquinas e equipamento 

29 Fabrico de máquinas e equipamentos n.e. 

30 Fabrico de máquinas de escritório e de equipamento para tratamento da informação 

31 Fabrico de máquinas e aparelhos elétricos, n.e. 

32 Fabrico de equipamento e aparelhos de rádio, televisão e de comunicações 

33 Fabrico de aparelhos e instrumentos médico-cirúrgicos, ortopédicos, de precisão, de ótica e de 

relojoaria 
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34 Fabrico de veículos automóveis, reboques e semirreboques 

35 Fabrico de outro material de transporte 

36 Indústria do mobiliário, outras indústrias transformadoras, n.e. 

37 Reciclagem 

E Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água 

40 Produção e distribuição de eletricidade, de gás, de vapor e água quente 

41 Captação, tratamento e distribuição de água 

F Construção 

45 Construção 

G Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens pessoais e 

domésticos 

50 Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, comércio a retalho de 

combustíveis para veículos 

51 Comércio por grosso e agentes de comércio, exceto de veículos automóveis e de motociclos 

52 Comércio a retalho (exceto de veículos automóveis, motociclos e combustíveis para veículos) e 

reparação de bens pessoais e domésticos 

H Alojamento e restauração 

55 Alojamento e restauração 

I Transportes, Armazenagem e Comunicações 

60 Transportes terrestres, transportes por oleodutos ou gasodutos (“pipe-lines”) 

61 Transportes por água 

62 Transportes aéreos 

63 Atividades anexas e auxiliares dos transportes, Agentes de viagem e de turismo 

64 Correios e Telecomunicações 

J Atividades Financeiras 
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65 Intermediação financeira, exceto seguros e fundos de pensões 

66 Seguros, Fundos de pensões e outras atividades complementares da segurança social 

67 Atividades auxiliares da intermediação financeira 

K Atividades imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às empresas 

70 Atividades imobiliárias 

71 Aluguer de máquinas e de equipamentos sem pessoal e de bens pessoais e domésticos 

72 Atividades informáticas e conexas 

73 Investigação e desenvolvimento 

74 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 

L Administração pública, Defesa e Segurança social obrigatória 

75 Administração pública, Defesa e Segurança social obrigatória 

M Educação 

80 Educação 

N Saúde e Ação Social 

85 Saúde e Ação social 

O Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 

90 Saneamento, Higiene pública e Atividades similares 

91 Atividades associativas diversas, n.e. 

92 Atividades recreativas, culturais e desportivas 

93 Outras atividades de serviços 

P Famílias com empregados domésticos 

95 Famílias com empregados domésticos 

Q Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

99 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
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APÊNDICE B 

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A DIMENSÃO DA EMPRESA, DO ESTABELECIMENTO OU DA UNIDADE LOCAL 

A classificação seguinte, em termos de número médio de pessoas ao serviço na empresa, estabelecimento ou 

unidade local, é baseada na que é recomendada para as comparações internacionais no Programa mundial de 

estatísticas industriais de 1983. Ao nível nacional, os intervalos deverão ser estabelecidos em função das 

circunstâncias e das necessidades próprias de cada país.  

Código  / Designação 

A 1 a 4 pessoas ao serviço 

B 5 a 9 pessoas ao serviço 

C 10 a 19 pessoas ao serviço 

D 20 a 49 pessoas ao serviço 

E 50 a 99 pessoas ao serviço 

F 100 a 149 pessoas ao serviço 

G 150 a 199 pessoas ao serviço 

H 200 a 249 pessoas ao serviço 

I 250 a 499 pessoas ao serviço 

J 500 a 999 pessoas ao serviço 

K 1000 e mais pessoas ao serviço 

Z Dimensão desconhecida 

APÊNDICE C 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROFISSÕES 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL TIPO DAS PROFISSÕES, CITP-88 (GRANDES GRUPOS E SUB-GRUPOS) 

Código / Designação 

1 Quadros superiores da administração pública, Dirigentes e Quadros superiores de empresa 

11 Quadros superiores da administração pública 
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12 Diretores de empresa 

13 Diretores e gerentes de pequenas empresas 

2 Especialistas de profissões intelectuais e científicas 

21 Especialistas de Ciências físicas, matemáticas e engenharia 

22 Especialistas de ciências da vida e profissionais de saúde 

23 Docentes do ensino secundário, superior e profissões similares 

24 Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas 

3 Técnicos e profissionais de nível intermédio 

31 Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e 

trabalhadores similares 

32 Profissionais de nível intermédio das ciências da vida e da saúde 

33 Profissionais de nível intermédio do ensino 

34 Outros técnicos e profissionais de nível intermédio 

4 Pessoal administrativo e similares 

41 Empregados de escritório 

42 Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares 

5 Pessoal dos serviços e vendedores 

51 Pessoal dos serviços diretos aos particulares e dos serviços de proteção e de segurança 

52 Modelos, vendedores e demonstradores 

6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca 

61 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas 

62 Agricultores e pescadores – agricultura e pesca de subsistência 

7 Operários, artífices e trabalhadores similares 

71 Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil 
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72 Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares 

73 Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores 

similares 

74 Outros operários, artífices e trabalhadores similares 

8 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem 

81 Operadores de instalações fixas e similares 

82 Operadores de máquinas e trabalhadores de montagem 

83 Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis 

9 Trabalhadores não qualificados 

91 Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio 

92 Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas 

93 Trabalhadores não qualificados das minas, da construção e obras públicas, da indústria 

transformadora e dos transportes 

0 Forças armadas 

01 Forças armadas 

APÊNDICE D 

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A SITUAÇÃO NA PROFISSÃO 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL SEGUNDO A SITUAÇÃO NA PROFISSÃO, CISP-93 

O texto seguinte é um extrato da Resolução relativa à Classificação internacional segundo a situação na 

profissão (CISP), adotada pela décima quinta Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho (Genebra, 

1993):  

II. Grupos definidos na CISP-934. A CISP-93 compreende os seguintes grupos, definidos na secção III: 

1) Trabalhadores por conta de outrem; 

Entre os quais certos países poderão ter a necessidade e a capacidade de distinguir os "trabalhadores 

por conta de outrem titular de um contrato de trabalho permanente" (incluindo os "trabalhadores por 

conta de outrem regulares"); 
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2) Empregadores; 

3) Trabalhadores por conta própria; 

4) Membros de cooperativas de produção; 

5) Trabalhadores familiares não remunerados; 

6) Trabalhadores não classificáveis segundo a situação na profissão. 

III. Definição dos grupos  

5. Os grupos da CISP são definidos de acordo com a distinção feita entre "emprego por conta de outrem", 

por um lado, e "emprego por conta própria", por outro lado. Uma vez efetuada esta distinção 

elementar, os grupos são definidos em função de um ou vários aspetos do risco económico, ou da 

natureza do controlo, que os contractos de trabalho explícitos ou implícitos conferem aos titulares, ou 

aos quais eles se submetem.  

6. Empregos por conta de outrem: empregos para os quais os titulares têm contractos explícitos ou 

implícitos, escritos ou orais, que lhes dão direito a uma remuneração de base que não está diretamente 

dependente do rendimento da unidade para a qual eles trabalham (podendo esta unidade ser uma 

empresa, uma instituição de fim não lucrativo, uma administração pública ou uma família). Os 

instrumentos, os equipamentos pesados, os sistemas de informação e/ou os locais utilizados pelos 

titulares podem pertencer em parte, ou na totalidade, a ourem; e os titulares podem ser colocados sob 

a supervisão direta do(s) proprietário(s) ou de outros trabalhadores por conta de outrem ou terem de 

trabalhar segundo as estritas diretrizes estabelecidas por ele(s). [Normalmente, as pessoas com um 

"emprego por conta de outrem" recebem remunerações e salários, mas podem também ser 

remunerados à comissão sobre as vendas, à peça, por prémios ou em géneros (por exemplo, 

alimentação, alojamento, formação).]. 

7. Empregos por conta própria: empregos cuja remuneração está diretamente dependente dos lucros 

(realizados ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos (quando o consumo próprio é 

considerado como fazendo parte dos lucros). Os titulares tomam as decisões de gestão que afetam a 

empresa, ou delegam essa competência, mas são tidos como responsáveis pelo bom funcionamento 

da sua empresa. (Neste contexto, a "empresa" inclui as empresas de uma unipessoais.)  

8. Trabalhadores por conta de outrem: conjunto dos trabalhadores que ocupam um emprego definido 

como "emprego por conta de outrem" (de acordo com o parágrafo 6 acima). Os trabalhadores por 

conta de outrem titulares de contracto de trabalho permanentes são "trabalhadores por conta de 

outrem" que foram e são titulares de um contrato de trabalho explícito ou implícito, escrito ou oral, ou 

de uma série de tais contractos, sempre com o mesmo empregador. "Sempre" implica um período de 

emprego mais longo do que um mínimo especificado e determinado segundo as condições nacionais. 

(Se são autorizadas interrupções no decurso deste período mínimo, a sua duração máxima deve 
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também ser determinada segundo as condições nacionais.) Os trabalhadores por conta de outrem 

regulares são "trabalhadores por conta de outrem titular de contractos de trabalho permanentes" 

pelos quais a organização empregadora é responsável do pagamento dos impostos e contribuições 

para a segurança social adequadas e/ou a relação contratual é regida pela legislação de trabalho 

normal.  

9. Empregadores: pessoas que, trabalhando por sua própria conta ou com um ou vários associados, 

ocupam o tipo de emprego definido como "emprego por conta própria" (conforme parágrafo 7 

anterior) e que, a esse título, empregam, por um período contínuo incluindo o período de referência, 

uma ou várias pessoas, para trabalharem na sua empresa (conforme parágrafo 8 anterior). O 

significado de "num período contínuo" deve ser determinado segundo as condições nacionais, de 

forma que haja correspondência com a definição "trabalhadores por conta de outrem titulares de 

contractos de trabalho permanentes" (conforme parágrafo 8 anterior). (De notar que os associados 

podem ser, ou não, membros da mesma família ou agregado familiar.)  

10. Trabalhadores por conta própria: pessoas que, trabalhando por conta própria ou com um ou vários 

associados, têm um emprego definido como "emprego por conta própria" (de acordo com parágrafo 

7 anterior) e que, durante o período de referência, não contrataram continuamente nenhum 

trabalhador por conta de outrem para trabalhar com eles (conforme parágrafo 8). (Os associados 

podem ser ou não ser membros da mesma família ou agregado familiar).  

11. Membros de cooperativas de produção: pessoas que têm um emprego por conta própria (de acordo 

com parágrafo 7) e, a esse título, pertencem a uma cooperativa produzindo bens e serviços, na qual 

cada membro toma parte, em pé de igualdade, na organização da produção e em outras atividades 

do estabelecimento, decide dos investimentos assim como da repartição dos lucros entre os membros. 

(De notar que os trabalhadores por conta de outrem das cooperativas de produção não devem ser 

classificados neste grupo.)  

12. Trabalhadores familiares não remunerados: pessoas que têm um emprego por conta própria (de 

acordo com parágrafo 7) numa empresa orientada para o mercado e explorada por um parente, 

vivendo no mesmo agregado familiar, mas que não podem ser considerados como associados, dado 

que o seu grau de participação no funcionamento do estabelecimento, em termos de tempo de 

trabalho ou de outros fatores a serem determinados pelas circunstâncias nacionais, não se encontra a 

um nível comparável ao do dirigente do estabelecimento. (Quando é frequente para os jovens, em 

particular, realizarem um trabalho não remunerado numa empresa explorada por um parente que não 

coabita no mesmo agregado familiar, poder-se-á suprimir o critério "vivendo no mesmo agregado 

familiar."). 

13. Trabalhadores inclassificáveis segundo a situação na profissão: pessoas para as quais não se dispõe 

de informações suficientes e/ou não podem ser classificados em nenhuma das categorias anteriores.  
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Apêndice E 

Classificação segundo o tipo de lesão 

A classificação abaixo foi estabelecida de acordo com a Classificação estatística internacional das doenças e dos 

problemas de saúde conexos, CIM-10. Convém classificar as doenças ou lesões mais graves. No caso de várias 

lesões, deve ser registada a mais grave. A codificação a seguir apresentada não corresponde à da CIM-10 dadas 

as diferenças de estrutura. 

Código / Designação 

1 Lesão traumática superficial e ferida aberta 

1.01 Lesão traumática superficial [incluindo escoriação, pústulas (não térmicas), contusões, perfurações 

(sem grandes feridas abertas), picaduras de insetos (não venenosos)] 

1.02 Ferida aberta [incluindo cortes, lacerações, perfurações (com corpo estranho penetrante), mordeduras 

de animais] 

2 Fratura 

2.01 Fratura fechada 

2.02 Fratura exposta 

2.03 Outras fraturas (fissuras, deslocamento) 

3 Luxação, entorse, distensão (incluindo avulsões, lacerações, entorses, distensões, hematoses 

traumáticas, ruturas, subluxações e ruturas de ligamentos) 

3.01 Luxação e subluxação 

3.02 Entorse e distensão 

4 Amputações traumáticas (incluindo enucleação traumática da vista) 

5 Comoção e lesão traumática interna (incluindo lesões derivadas de explosões, contusões, concussões, 

esmagamentos, lacerações, hematomas traumáticos, perfurações, ruturas e dilacerações em órgãos 

internos) 

6 Queimaduras, corrosões, ulcerações pelo calor ou pelo frio 

6.01 Queimaduras {térmicas} (incluindo as que resultam de aparelhos de aquecimento elétricos, de 

eletricidade, chamas, fricções, ar e gases quentes, objetos quentes, iluminação, radiação) 
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6.02 Queimaduras químicas (corrosões) 

6.03 Ulcerações pelo calor 

6.04 Ulcerações pelo frio 

7 Envenenamentos e infeções agudas 

7.01 Envenenamentos agudos (efeitos agudos da injeção, ingestão, absorção ou inalação de substâncias 

tóxicas, corrosivas ou cáusticas, incluindo efeitos tóxicos de contacto com animais venenosos) 

7.02 Infeções (incluindo doenças infeciosas intestinais, zoonose específica, doenças originadas por bactérias 

ou micróbios, doenças virais, micoses) 

8 Outro tipo de lesões específicas 

8.01 Efeitos de radiações 

8.02 Efeitos do calor e da luz 

8.03 Hipotermia 

8.04 Efeitos da pressão atmosférica e da pressão da água 

8.05 Asfixia 

8.06 Efeitos de maus-tratos (incluindo abusos físicos e/ou psicológicos) 

8.07 Efeitos da luminosidade (impacto da luminosidade, perturbação causada pela luminosidade não 

especificada noutro código) 

8.08 Afogamento e submersão não mortal 

8.09 Efeitos de ruídos e vibrações (incluindo perda aguda de audição) 

8.10 Efeitos da corrente elétrica (eletrocussão, choque de corrente elétrica) 

8.19 Outras lesões especificadas 

Apêndice F 

Classificação segundo a parte do corpo lesionada 

A classificação que se segue é baseada na Classificação estatística internacional das doenças e dos problemas 

de saúde conexos, CIM-10. Os grupos que abrangem várias localizações só deverão ser utilizados quando o 

sinistrado sofrer várias lesões em diferentes partes do corpo e nenhuma for manifestamente mais grave do que 
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as outras. A fim de designar a parte do corpo que foi ferida, e quando tal se mostrar necessário, pode ser 

acrescentado um outro dígito ao código da localização da lesão, da seguinte forma: 1: lado direito 2: lado 

esquerdo 3: ambos os lados. Os códigos a seguir descritos não correspondem aos atribuídos na CIM-10, dadas 

as diferenças de estrutura.  

Código / Designação 

1 Cabeça 

1.1 Couro cabeludo, crânio, cérebro, nervos cranianos e vasos cranianos 

1.2 Ouvido(s) 

1.3 Olho(s) 

1.4 Dente, dentes 

1,5 Outras especificadas da área facial 

1.7 Cabeça, vários locais afetados 

1.8 Cabeça, outras partes especificadas não classificadas em outro código 

1.9 Cabeça, local não especificado 

2 Pescoço, incluindo espinha e vértebras do pescoço 

2.1 Espinha e vértebras 

2.2 Pescoço, outros locais especificados não classificados em outro código 

2.3 Pescoço, local não especificado 

3 Costas, incluindo espinha e vértebras das costas 

3.1 Espinha e vértebras 

3.2 Costas, outras partes especificadas não classificadas em outro código 

3.3 Costas, parte não especificada 

4 Tronco e órgãos internos 

4.1 Caixa torácica (Costelas incluindo esterno e omoplatas) 

4.2 Outras partes do tórax, incluindo órgãos internos 
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4.3 Área pélvica e abdominal, incluindo órgãos internos 

4.4 Órgãos genitais externos 

4.7 Tronco, vários locais afetados 

4.8 Tronco, outras partes especificadas não classificadas noutro código 

4.9 Tronco e órgãos internos, não especificados 

5 Membros superiores 

5.1 Ombro e articulação do ombro 

5.2 Braço, incluindo cotovelo 

5.3 Pulso 

5.4 Mão 

5.5 Polegar 

5.6 Outro(s) dedo(s) 

5.7 Membros superiores, vários locais afetados 

5.8 Membros superiores, outras partes especificadas não classificadas em outro código 

5.9 Membros superiores, sem especificação 

6 Membros inferiores 

6.1 Anca e cabeça do fémur 

6.2 Perna, incluindo joelho 

6.3 Tornozelo 

6.4 Pé 

6.5 Dedos dos pés 

6.7 Membros inferiores, vários locais afetados 

6.8 Membros inferiores, outras partes afetadas não classificadas em outro código 

6.9 Membros inferiores, não especificados 
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7 Todo o corpo em vários locais 

7.1 Efeito sistémico (por exemplo por envenenamento ou infeção) 

7.8 Vários locais do corpo afetados 

9 Outras partes do corpo lesionadas 

10 Parte do corpo lesionada não especificada 
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 AVALIAÇÃO DE RISCOS 

1. Introdução à avaliação de riscos 

A Gestão de Riscos (“Risk Management”) começou por ser introduzida por grandes empresas 

com o objetivo de reduzir os custos relativos ao pagamento de seguros e, ao mesmo tempo, 

aumentar a proteção do património e dos trabalhadores. 

Com a evolução tecnologia verificou-se um aumento de acidentes industriais graves, 

provenientes da utilização de tecnologias mais avançadas e complexas, maior número de 

matérias-primas, criação de novos processos e produtos, grandes capacidades de 

armazenamento e transporte de produtos perigosos, fez com que aumentasse a pressão sobre 

as empresas no sentido de reduzirem os seus riscos, esclarecendo os cidadãos sobre os mesmos 

e adotarem medidas eficientes de emergência e contenção de riscos.  

A gestão de riscos dentro de uma empresa representa a possibilidade de se atribuir segurança 

e confiabilidade aos processos e procedimentos, constituintes do seu ambiente operativo, 

permitindo a integração da segurança do trabalho e da segurança patrimonial. 

De acordo com as obrigações gerais do empregador, previstas na lei n.º 102/2009 (art.º 15), o 

empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os 

aspetos do seu trabalho.  

O empregador deve zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da atividade em 

condições de segurança e de saúde para o trabalhador, tendo em conta os seguintes princípios 

gerais de prevenção: 

a) Identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa, estabelecimento 

ou serviço, na conceção ou construção de instalações, de locais e processos de trabalho, 

assim como na seleção de equipamentos, substâncias e produtos, com vista à 

eliminação dos mesmos ou, quando esta seja inviável, à redução dos seus efeitos; 

b) Integração da avaliação dos riscos para a segurança e a saúde do trabalhador no 

conjunto das atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo adotar as 

medidas adequadas de proteção; 

c) Combate aos riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e aumentar 

os níveis de proteção; 
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d) Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e 

biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e 

saúde do trabalhador; 

e) Adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos 

postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de trabalho 

e produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e o trabalho 

repetitivo e reduzir os riscos psicossociais; 

f) Adaptação ao estado de evolução da técnica, bem como a novas formas de organização 

do trabalho; 

g) Substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

h) Priorização das medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual; 

i) Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à atividade 

desenvolvida pelo trabalhador. 
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2. Definição de risco 

O risco em contexto laboral pode ser interpretado como a combinação da probabilidade de 

ocorrência de um acontecimento perigoso ou exposição a um fator de risco com a gravidade1 

das consequências (lesão ou doença) que podem ser causadas pelo acontecimento ou exposição 

(BS OHSAS 18001:2007). 

Quando temos um fator de risco ligado à segurança do trabalho, a exposição pode ser avaliada 

em termos de duração, durante a qual ou da frequência com que o trabalhador é confrontado 

com o mesmo. 

No caso de um fator de risco ligado à higiene do trabalho, como por exemplo, os agentes 

químicos e físicos, quantifica-se a exposição através de medições do nível médio equivalente de 

exposição (Leq), por exemplo, a concentração média a 8 horas para um dado contaminante ou, 

o nível de exposição pessoal diária ao ruído. 

Na ótica da avaliação dos riscos ocupacionais decorrentes de uma determinada atividade, é hoje 

norma que para a avaliação dos riscos deve ser levada em conta a probabilidade de ocorrência 

(frequência) da exposição a um determinado perigo (fator de risco) e a gravidade 

(consequências provocadas pela ocorrência da exposição). Assumindo, por semelhança com a 

probabilidade de ocorrência enquanto variável probabilística, que a representação da 

severidade de ocorrência enquanto variável probabilística, que a representação da gravidade se 

pode fazer numericamente entre 0 e 1, o risco pode ser quantificado por: 

 

Em que: 

 R – Risco (0 a 1 ou outra escala que resulta das que forem adotadas para P e S); 

 P – Probabilidade (0 a 1 ou outra escala); 

 S2 – Gravidade (0 a 1 ou outra escala). 

De acordo com esta definição o risco varia na proporção direta da sua probabilidade de 

ocorrência e da gravidade das suas consequências. 

 
 

1 Alguns autores também usam indistintamente o termo severidade para se referirem a gravidade. 
2 S – Sigla de “Severity” também designada em português por Gravidade e/ou “Severidade” por alguns autores. 
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Os riscos empresariais podem ser classificados, quanto à sua natureza, em riscos induzidos e 

riscos inerentes sendo que os riscos induzidos envolvem uma possibilidade de perda ou ganho 

financeiro, enquanto os riscos inerentes apresentam apenas a possibilidade de perda financeira. 

A Gestão de Riscos baseia-se na identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dentro 

de uma empresa, com o objetivo de minimizar a possibilidade e a probabilidade de ocorrência 

de incidentes e acidentes, melhorando a segurança. 
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3. Avaliação de riscos 

O procedimento de avaliação de riscos deve ter em conta as atividades de rotina e ocasionais, 

considerando todas as pessoas com acesso aos locais de trabalho. 

Deve englobar todas as infraestruturas, equipamentos e matérias existentes nos locais de 

trabalho e ter em consideração fatores humanos, tais como, comportamentos e aptidões. 

A avaliação de riscos consiste no exame sistemático de uma instalação (em projeto ou em 

laboração) de modo a identificarem-se os riscos presentes no sistema e concluir sobre 

ocorrências potencialmente perigosas e das suas possíveis consequências. 

O principal objetivo é promover métodos capazes de fornecer elementos concretos que 

fundamentem um processo de decisão sobre a redução de riscos e perdas de uma determinada 

instalação, seja esta decisão de carácter interno ou externo à empresa (Nunes, 2010). 

Analisar um risco é identificar, discutir e avaliar as possibilidades de ocorrência de acidentes, na 

tentativa de se evitar que estes aconteçam e, caso ocorram, identificar as alternativas que 

minimizem os danos subsequentes a estes acontecimentos. 

Podem-se considerar as seguintes etapas do processo de Análise de Riscos (adaptado de Roxo, 

2003): 
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Figura 28 - Etapas do processo de gestão de riscos 

O processo de identificação de perigos e de avaliação e controlo dos riscos (gestão de riscos), 

ilustrado na figura 1 deve ser dinâmico para que este acompanhe todas as alterações nas 

atividades que envolvam mudanças de processos, equipamentos e materiais utilizados. 

Em suma, a identificação dos perigos e a avaliação e controlo de riscos tem como objetivo 

estimar a sua amplitude e empreender ações de prevenção/controlo adequadas, de forma a 

melhorar as condições de Segurança e Saúde no Trabalho, tais como: 

− Prevenção de riscos profissionais (incidentes, acidentes e doenças profissionais); 

− Informação e sensibilização dos trabalhadores; 

− Organização e disponibilização de meios para aplicar as medidas de segurança e saúde 

no trabalho. 

A presente metodologia permite quantificar os riscos associados aos perigos identificados e 

consequentemente implementar medidas adequadas de prevenção. 
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A análise de riscos visa caracterizar as diversas atividades em curso no Couto Mineiro da 

Panasqueira de forma a elaborar um conjunto de medidas a implementar, com vista à 

minimização dos riscos existentes. 
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4. Termos e definições 

1. Local de trabalho 

O lugar em que o trabalhador se encontra ou de onde ou para onde deva dirigir-se em 

virtude do seu trabalho, no qual esteja direta ou indiretamente sujeito ao controlo do 

empregador (Lei 102/2009). 

2. Trabalhador 

A pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar um serviço a um 

empregador e, bem assim, o tirocinante, o estagiário e o aprendiz que estejam na 

dependência económica do empregador em razão dos meios de trabalho e do resultado 

da sua atividade (Lei 102/2009). 

3. Perigo 

A propriedade intrínseca de uma instalação, atividade, equipamento, um agente ou 

outro componente material do trabalho com potencial para provocar dano (Lei 

102/2009). 

Fonte ou situação com um potencial para o dano em termos de lesões ou ferimentos 

para o corpo humano ou de danos para a saúde, danos para o património, danos para o 

ambiente do local de trabalho ou uma combinação destes (NP 4397). 

4. Identificação do perigo 

Processo de reconhecer a existência do perigo e de definir as correspondentes 

características (NP 4397). 

5. Risco 

A probabilidade de concretização do dano em função das condições de utilização, exposição 

ou interação do componente material do trabalho que apresente perigo (Lei 102/2009). 

Combinação da probabilidade da ocorrência de um fenómeno perigoso com a gravidade 

das lesões ou danos para a saúde que tal fenómeno possa causar (glossário em Sistemas 

de gestão da segurança e saúde no trabalho, diretrizes práticas de OIT, IDICT). 
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6. Risco aceitável 

Risco que foi reduzido a um nível que possa ser aceite pela organização, tomando em 

atenção as suas obrigações legais e a própria política de Segurança e Saúde no Trabalho. 

7. Prevenção 

O conjunto de políticas e programas públicos, bem como disposições ou medidas 

tomadas ou previstas no licenciamento e em todas as fases de atividade da empresa, do 

estabelecimento ou do serviço, que visem eliminar ou diminuir os riscos profissionais a 

que estão potencialmente expostos os trabalhadores (Lei 102/2009). 

8. Avaliação do risco 

A avaliação do risco consiste no processo de identificar, estimar (quantitativa ou 

qualitativamente) e valorar os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores. Este 

processo visa obter a informação necessária à tomada de decisão relativa ações 

preventivas a adotar (Glossário da Autoridade para as Condições do Trabalho). 

9. Incidente 

Acontecimento(s) relacionado(s) com o trabalho em que ocorreu ou poderia ter 

ocorrido lesão, afeção da saúde (independentemente da gravidade) ou morte. Uma 

situação de emergência é um tipo particular de incidente (NP 4397). 

10. Acidente 

Um acidente é um incidente de que resultou lesão, afeção da saúde ou morte (NP 4397). 
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5. Método de avaliação de riscos 

A Lusorecursos pretende seguir e aplicar as melhores práticas da arte nesta matéria, bem como 

as normas internacionais e legislação em vigor. 

Conforme exposto anteriormente, existem diversos métodos para avaliação do risco, sendo que 

a Lusorecursos opta e adere ao Método da Matriz de Falhas e ao Método Simplificado. 

 

5.1. Descrição do método da matriz de falhas 

Segundo este método a classificação do risco faz-se a partir da combinação da probabilidade, 

ou frequência, de ocorrência de um evento e a magnitude das consequências da sua ocorrência.  

Cada risco identificado é avaliado e classificado por um Índice de Ocorrência (a probabilidade de 

ocorrência de risco associado a um determinado perigo) e um Índice de Gravidade (a escala de 

impacte se o evento ocorrer). Estes quadros são necessários para avaliar e ordenar os riscos 

quando comparados entre si. 
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Guia de Classificação e Caracterização do Risco e Matriz de Falhas: 

Quadro 2 - Classificação dos riscos 

Classificação dos Riscos 

 Aceitável 

 Aceitável após revisão pela Direção 

 Indesejável-Resolver a Médio/Longo prazo 

 Inaceitável - Obrigatório Tratar 

 

Quadro 3 - Caracterização do risco em termos de frequência 

Caracterização do Risco em Termos de Frequência 

F Frequente Ocorre frequentemente 

P Provável Ocorre por vezes 

O Ocasional Ocorre algumas vezes 

R Remoto Improvável, mas pode ocorrer 

I Improvável Provavelmente nunca ocorrerá 

 

Quadro 4 - Caracterização do risco em termos de frequência 

Caracterização do Risco em Termos de Frequência 

Ct Catastrófico Morte ou perda de Sistema 

Cr Crítico Danos Severos 

Mr Marginal Danos Ligeiros 

Ne Negligenciável Ausência de Danos 
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Quadro 5 - Hierarquização dos riscos-matriz de falhas 

Hierarquização dos Riscos-Matriz de Falhas 

Frequente  

  

 

 

Provável     

Ocasional     

Remoto     

Improvável   

 

 

 

 Negligenciável Marginal Crítico Catastrófico 

 

5.2. Descrição do método simplificado 

Na avaliação de riscos por este método, procede-se inicialmente à determinação do Nível de 

Deficiência (ND), que é a magnitude da relação esperada entre o conjunto de fatores de risco 

considerados e a sua relação causal direta com o possível acidente. 

Os valores obtidos situam-se numa escala de quatro níveis possíveis de deficiência em função 

dos fatores de risco presentes: Muito Deficiente, Deficiente, Melhorável, Aceitável.  
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Quadro 6 - Sumário de cada nível de deficiência 

Nível de deficiência ND Sumário 

Muito deficiente 

(MD) 
10 

Detetaram-se fatores de risco significativos que determinam 

como muito possível a geração de falhas. O conjunto de 

medidas preventivas existentes em relação ao risco resulta 

ineficaz. 

Deficiente (D) 6 

Detetou-se algum fator de risco significativo que precisa de 

ser corrigido. A eficácia do conjunto de medidas preventivas 

existentes vê-se reduzida de forma apreciável. 

Melhorável (M) 2 

Detetaram-se fatores de risco de menor importância. A 

eficácia do conjunto de medidas preventivas existentes em 

relação ao risco não se vê reduzida de forma apreciável. 

Aceitável (A) - 
Não se detetou nenhuma anomalia destacável. O risco está 

controlado. Não se valoriza. 

 

Segue-se a determinação do nível de exposição (NE), que é a frequência com que se dá a 

exposição ao risco. Num risco concreto, o nível de exposição pode ser estimado em função dos 

tempos de trabalho, nas operações com máquinas, nas tarefas específicas, entre outros. 
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Quadro 7 - Sumário de cada nível de exposição 

Nível de exposição NE Sumário 

Continuada (EC) 
4 Continuamente. Várias vezes durante o período laboral com 

tempo prolongado. 

Frequentemente (EF) 
3 Várias vezes durante o período de trabalho, se bem que com 

tempos curtos. 

Ocasional (EO) 
2 Alguma vez durante o período de trabalho e com um tempo de 

permanência curto. 

Esporádica (EE) 1 Irregularmente. 

 

Sucede-se a avaliação do Nível de Probabilidade (NP que é o produto de NDxNE) e a sua 

comparação a partir de dados estatísticos disponíveis.  

O quadro seguinte mostra a valorização do nível de probabilidade. 

Quadro 8 - Valorização do nível de probabilidade 

  Nível de exposição (NE) 

  4 3 2 1 

Nível de 

deficiência 

(ND) 

10 
MA 

40 

MA 

30 

A 

20 

A 

10 

6 
MA 

24 

A 

18 

A 

12 

M 

6 

2 
M 

8 

M 

6 

B 

4 

B 

2 

  

Este quadro reproduz a definição dos quatro níveis de probabilidade estabelecidos. 
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Quadro 9 - Sumário dos níveis de probabilidade 

NÍVEL DE PROBABILIDADE NP SUMÁRIO 

Muito alta (MA) 24-40 

Situação deficiente com exposição continuada, ou muito 

deficiente com exposição frequente. 

Normalmente a materialização do risco ocorre com 

frequência. 

Alta (A) 10-20 

Situação deficiente com exposição frequente ou 

ocasional, ou então situação muito deficiente com 

exposição ocasional ou esporádica. 

A materialização do risco é possível que suceda várias 

vezes no ciclo de vida laboral. 

Média (M) 6-8 

Situação deficiente com exposição esporádica, ou então 

situação melhorável com exposição continuada ou 

frequente. 

Baixa (B) 2-4 

Situação melhorável com exposição ocasional ou 

esporádica. 

Não se espera que se materialize o risco, se bem que 

possa ser admissível. 

 

Posteriormente define-se o nível de consequência (NC), também considerado com quatro níveis, 

onde são considerados os danos físicos e os danos materiais. Estes são independentes, sendo os 

danos físicos mais importantes. Entretanto, se as lesões não forem significativas, consideram-se 

então os danos materiais. 
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Quadro 10 - Sumário dos níveis de frequência 

Nível de consequências NC 
Sumário 

Danos pessoais Danos materiais 

Mortal ou Catastrófico (M) 100 1 morto ou mais. 

Destruição total do 

sistema (difícil 

renová-lo). 

Muito Grave (MG) 60 
Lesões graves que podem ser 

irreparáveis. 

Destruição parcial do 

sistema (completa e 

custosa a reparação). 

Grave (G) 25 
Lesões com incapacidade laboral 

temporária. 

Requer-se paragem 

do processo para 

efetuar a reparação. 

Leve (L) 10 
Pequenas lesões que não requerem 

hospitalização. 

Reparável sem 

necessidade de 

paragem do 

processo. 

 

É depois determinado o Nível de Risco (NR), relacionando o nível de consequência (NC) com o 

nível de probabilidade (NP), através da expressão: 

NR = NP x NC 
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Quadro 11 - Determinação do nível de risco (NR), relacionando o nível de consequência (NC) com o nível de 
probabilidade (NP) 

  Nível de probabilidade (NP) 

  40-24 20-10 8-6 4-2 

Nível de 

consequências (NC) 

100 
I 

4000-2400 

I 

2000-1200 

I 

800-600 

Ii 

400-200 

60 
I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

II 

   240 

 

 

 

 

III 

120 

25 
I 

1000-600 

II 

500-250 

II 

200-150 

III 

100-50 

10 
II 

400-240 

II 

  200 

 

 

III 

100 

III 

80-60 

III 

    40 

 

 

 

IV 

20 

 

Finalmente faz-se o estabelecimento de níveis de intervenção e comparação dos resultados 

obtidos a partir de fontes de informação. 
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Quadro 12 - Níveis de intervenção 

NÍVEL DE INTERVENÇÃO NR SUMÁRIO 

I 600-4000 Situação critica. Correção urgente. 

II 150-500 Corrigir e adotar medidas de controlo. 

III 40-120 
Melhorar se for possível. Seria conveniente justificar a intervenção e a sua 

rentabilidade. 

IV 20 Não intervir, salvo se justifique por uma análise mais precisa. 

 

A aplicação do método passa, portanto pela deteção das deficiências existentes nos locais de 

trabalho, para de seguida estimar a probabilidade de ocorrência de um acidente, tendo em 

conta a magnitude esperada das consequências, avaliar o risco associado a cada uma das 

deficiências/situações de perigo existentes. Conhecendo-se o nível de intervenção, estabelece-

se a prioridade de cada medida. 

 

5.3. Situação presente 

No entanto, como é sabido, para elaborar uma análise de riscos completa nos acima descritos é 

necessário dispor de informação prévia (histórica do caso concreto, ou estatística de casos 

similares), acreditada, real e credível. 

Uma vez que a empresa não dispõe ainda de dados históricos especifica e especialmente 

compilados para o efeito, bem como as estatísticas oficiais não espelham e não se aplicam com 

rigor aos nossos casos concretos cria-se uma lacuna de informação a qual não permite a 

aplicação imediata de qualquer método por falta de elementos realísticos. 

A esse respeito, a Lusorecursos irá dar início a breve trecho a um processo de recolha e 

compilação da informação em moldes adequados para elaboração de um estudo adequado, o 

que, à medida que for sendo executado, virá a ser integrado no presente documento bem como 

propiciará a elaboração de uma análise de riscos e ergonomia mais extensa e profunda nos 

termos acima descritos, conforme existe já nos casos adiante apresentados. 

Porém, entretanto, não podendo a empresa aguardar pela demora nessa angariação de 

informação própria, nem podendo tomar decisões estratégicas através de exercícios de cálculo 
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assentes em números desprovidos de ligação à sua realidade, deve, no entanto, e 

imperiosamente proceder a uma análise de risco credível que sirva de base de trabalho com um 

mínimo de rigor. 

Assim, neste período transitório e para o efeito, optou-se por utilizar um método alternativo o 

qual, embora desprovido de quantificação precisa, permite uma avaliação qualitativa com a qual 

é, pelo menos, possível estabelecer uma graduação relativa de riscos interna, para a realidade 

da empresa. 

Posto isto, a Lusorecursos, criou um grupo de trabalho composto por profissionais 

reconhecidamente experientes e credíveis, nomeadamente, pela Direção Técnica, por Técnicos 

de Prevenção e Segurança, e por representantes de cada área para elaboração de uma avaliação 

de riscos preliminar que se realizará segundo esse método alternativo, melhor descrito abaixo. 

Com essa avaliação qualitativa, serão ordenadas as diversas categorias profissionais/funções e 

conseguir-se-á uma matriz que para além de dar indicações sobre os riscos inerentes a cada 

categoria profissional, conseguirá estabelecer o potencial de risco de cada função e compará-la 

com as outras dentro da empresa. 

Deste modo consegue-se estabelecer uma lista de prioridades de atuação em função do risco 

potencial relativo de cada função. 

 

5.4. Descrição do método analítico 

Primeiramente será feito o elenco de todas as funções/categorias profissionais existentes na 

empresa distribuídas por áreas de laboração: Área Industrial (Fundo e Superfície) e Áreas 

administrativas (Escritórios); 

Seguidamente será feito o elenco de todos os riscos passíveis de se manifestarem na realidade 

da empresa; 

Estas duas listas (uma em linha e outra em coluna) constituíram uma matriz de análise e registo, 

a qual se designará “Mapa de Riscos” (V. ANEXOS). 

Para o preenchimento das conclusões sobre a classificação de cada risco atribuída a cada 

categoria profissional utilizar-se-á uma outra matriz de classificação. 
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Essa matriz terá em linha duas variáveis: P (Probabilidade/possibilidade de ocorrência) e S 

(gravidade estimada de consequência). 

Tanto P como S podem variar numa escala de graduação de “0” (inexistente), “P” (pouco) e “M” 

(muito). 

Uma vez que o risco é uma combinação de P com S (PxS), teremos quatro (4) graus de risco como 

resultado dessa combinação segundo a graduação do critério anterior: 

Quadro 13 - Graus de risco determinados com base na combinação PxS 

P (provável) S (Grave) PxS 

Risco inexistente (0) Risco inexistente (0) 0 

Pouco (P) Pouco (P) 1 

Muito (M) Pouco (P) 2 

Pouco (P) Muito (M) 2 

Muito (M) Muito (M) 3 

 

Por fim, em cada categoria obter-se-á um valor total de risco estimado, o qual será a soma 

aritmética de todos os graus 0, 1,2 ou 3 de PxS atribuídos para cada risco em particular. 

Como é óbvio, não se trata de um valor calculado com base em dados históricos ou estatísticos, 

antes sim é um valor em que cada parcela foi metodicamente estimada com base na experiência 

técnico-científica e real do grupo de análise e dos seus profissionais que o compõem. Constitui 

um valor de consenso que é fruto de uma análise e do senso comum de um coletivo e dos seus 

conhecimentos efetivos (teóricos e práticos) sobre as realidades de cada caso concreto, o qual 

se entende ser de inestimável valor. 
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 HIGIENE INDUSTRIAL 

1. Introdução à Higiene Industrial 

No ambiente de trabalho podem existir vários fatores agressivos para a saúde, nomeadamente, 

agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, ergonómicos e psicossociais apresentados 

no esquema seguinte: 

  Mecânicos; 

  Térmicos; 

  Elétricos; 

  Radiações; 

   Iluminação; 

  Ruído 

     
Aerossóis; 

    Líquidos; 

    Sólidos; 

    Gases/Vapores. 

     
Bactérias patogénicas; 

    Vírus patogénicos; 

    Fungos produtores de micoses; 

     Antigénios biológicos não microbianos. 

 

 

 

Os fatores referidos anteriormente podem originar patologias do trabalho, e ter como 

consequência acidentes profissionais, doenças profissionais, fadiga e insatisfação. 

Riscos Físicos

  

 

 

 

Riscos Químicos 

 

 

 

Riscos Biológicos 

 

 

 
Riscos Ergonómicos 

 

 

 

Riscos Psicossociais 
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Geralmente, a Segurança ocupacional (do Trabalho) dedica-se à prevenção e controlo dos riscos 

de operação e a Higiene Industrial também denominada por Higiene do Trabalho (ou também 

ocupacional) aos riscos do ambiente, os quais em determinadas condições podem ocasionar as 

doenças profissionais. 

A Higiene Industrial é definida como a Ciência e arte dedicada ao reconhecimento, avaliação e 

controlo dos fatores ambientais ou tensões emanadas ou provocadas pelo local de trabalho e 

que podem ocasionar doenças, destruir a saúde e o bem-estar, ou criar algum mal-estar 

significativo entre os trabalhadores ou membros de uma comunidade. (Adaptado de A.I.H.A – 

American Industrial Hygienst Association) 

A Lusorecursos pretendendo elaborar com a maior brevidade possível, um estudo exaustivo das 

condições de higiene industrial na empresa tão logo seja densificado informação essencial e de 

que ainda compreensivelmente não dispõe nem pode dispor nesta fase. 

No entanto há já uma enorme preocupação a esse nível, tendo sido identificados estudos e 

medições que futuramente deverão ser realizados e que são mais detalhados (essa síntese pode 

ser consultada no ANEXO 7). 

No desenvolvimento deste documento são descritos de forma sucinta os vários fatores 

agressivos para a saúde, que de algum modo existem ou podem ocorrer no ambiente da 

Lusorecursos.  

Pode obter-se informação atualizada sobre os riscos que implicam para a saúde de 

determinados agentes, através de revistas e publicações científicas, bases de dados sobre 

toxicidade e efeitos para a saúde. Normalmente, estes dados são traduzidos nas chamadas 

“Normas e Fichas de Dados de Segurança”, que na maioria dos casos são transcritas para 

legislação específica relativa a estes assuntos. 

Estes estudos e consequente normalização fornecem valores de referência (TLV’s ou VLE’s) que 

nos dão indicações sobre os valores limites máximos de exposição em 8 horas de trabalho, a que 

um trabalhador ou grupo de trabalhadores poderão estar expostos a um ou vários agentes sem 

que prejudiquem a sua saúde. 

Na Lusorecursos, como foi referido anteriormente, irão ser realizadas medições nos locais de 

trabalho, recorrendo-se a instrumentação e especialistas na área, cujos valores registados, 
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depois de comparados com os VLE’s de referência nos permitirão identificar o agente, bem como 

o seu grau de perigosidade para a saúde humana. 

Por outro lado, os efeitos sobre a saúde humana irão ser também continuadamente avaliados 

recorrendo-se aos exames médicos. 

Depois de realizado o trabalho de medição, será necessário determinar se o valor medido é 

realmente prejudicial para a saúde do trabalhador, apesar de, por vezes, estar acima do VLE de 

referência (ex. um ruído medido na ordem dos 90 dB(A) é suportável desde que o trabalhador 

use proteção auditiva adequada, ou mesmo sem proteção desde que esteja exposto somente a 

3 minutos durante as 8 horas de trabalho). 

Portanto, interessa ao avaliar os riscos, ter um sentido e conhecimento práticos e científicos 

bastante rigorosos sobre os agentes em causa de forma a valorar corretamente o risco que o 

agente representa para a saúde dos trabalhadores. 

Ao avaliar este tipo de riscos, a Empresa, usará como princípio de prevenção o aconselhamento 

baseado na proteção máxima possível dos trabalhadores a este tipo de riscos. 

Ao finalizar esta etapa, entrar-se-á no processo de controlo dos riscos, ou seja, escolher as 

medidas de prevenção ou minimização que atenuem ou eliminem a exposição dos 

trabalhadores aos agentes perigosos identificados e avaliados.  
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2. Agentes Físicos 

2.1. Riscos Mecânicos 

Com a movimentação de veículos/ máquinas, a sua manutenção e reparação, o risco de 

atropelamento, capotamento, despiste ou colisão entre veículos/ máquinas, o esmagamento, 

soterramento, queda de altura do veículo/ máquina e do operador, queda do operador do 

veículo/ máquina, podem ser prevenidos devido a verificação de vários aspetos, como por 

exemplo: 

⎯ Manual de instruções e Certificação CE; 

⎯ Condições gerais dos veículos/ máquinas: 

o Aviso sonoro, luzes, espelhos, cinto de segurança e outros; 

⎯ Manutenção dos veículos/ máquinas: 

o Sistema de comando, arranque e paragem do veículo/ máquina, estabilidade e 

rotura, temperatura; 

⎯ Possibilidade de emitir vibrações, ruído, poeiras, projeção de partículas/ rochas, 

choques elétricos, incêndio e outros; 

⎯ Sinalização de segurança e extintor; 

⎯ Condições ambientais; 

⎯ Estabilidade do solo; 

⎯ Iluminação; 

⎯ Equipamentos de Proteção coletiva e individual. 

Na realização de tarefas, além da utilização de veículos/ máquinas, os trabalhadores utilizarão 

diversas ferramentas e tipos de materiais, onde é necessária uma prévia identificação de perigos 

e riscos na sua utilização, considerando os fatores que podem desencadear como cortes/ 

amputações de membros superiores e inferiores, queda de material/ carga que podem provocar 

lesões nos membros inferiores, entalamentos e esmagamentos dos membros, sendo essencial 

considerar os seguintes aspetos: 

⎯ Manual de instruções e Certificação CE; 

⎯ Condições das ferramentas: 

o Estado de conservação, peças móveis e cortantes, proteções de segurança, 

sinalização de segurança; 

⎯ Tipo de material: 
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o Características químicas, físicas e volumétricas; 

⎯ Possibilidade de emitir vibrações, ruído, poeiras, projeção partículas/rochas, 

temperatura, choques elétricos, incêndio e outros; 

⎯ Iluminação; 

⎯ Condições ambientais; 

⎯ Equipamentos de Proteção coletiva e individual. 

O risco relacionado com quedas ao mesmo nível, tropeções ou escorregamentos, é devido às 

condições do pavimento e do solo existente. A organização e a limpeza das vias de comunicação/ 

passagem são medidas essenciais para prevenir estes riscos 

A queda de objetos/ rochas (blocos de pedra) ou o desabamento, são riscos provenientes da 

exploração a “céu aberto” como subterrâneas.  A formação, orientação e supervisão das tarefas 

executadas pelos trabalhadores, são fatores essenciais para minimizar estes tipos de ocorrência. 

Portanto, é de extrema importância a permanência na mina de pessoas competentes e 

experientes para a supervisão e o controlo das operações e proceder a inspeções. 

Nos trabalhos na exploração a “céu aberto”, os trabalhadores estão expostos às condições 

atmosféricas adversas como chuva, neve, humidade, temperaturas extremas (altas e baixas) e 

radiação UV (exposição solar). É importante a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

e vestuário apropriado (casaco para a chuva ou neve, luvas, calçado de proteção, outros) para 

prevenir as consequências provenientes da exposição dos trabalhadores a estas condições 

atmosféricas, como por exemplo queimaduras de temperaturas elevadas e baixas, gripes e 

constipações ou pneumonias, entre outras. 

O risco de queda de pessoas em altura e de queda ao mesmo nível existe para vários 

trabalhadores. Independentemente da adoção de medidas contra quedas em altura, as bocas 

dos poços e das galerias com inclinação superior a 45⁰ devem ser convenientemente assinaladas 

durante a noite. 

No interior das galerias devem estar bem sinalizadas as aberturas e desníveis existentes no solo, 

passagens estreitas, abaixamentos de altura e obstáculos que possam constituir perigo ou 

dificuldade para a circulação de trabalhadores e de veículos. 

Nos trabalhos subterrâneos, os riscos de desmoronamento de terras ou de queda de pedras 

devem ser prevenidos de acordo com as condições locais. Procedendo-se ao saneamento do 
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terreno e, quando necessário, recorrendo a sistemas de sustentação apropriados à natureza do 

terreno. 

As superfícies dos poços e das galerias subterrâneas, os trabalhos de consolidação efetuados e 

os dispositivos de suporte devem ser examinados por uma pessoa competente, sempre que se 

iniciar uma jornada de trabalho e quando houver rebentamento de explosivos, pelo menos nos 

troços de 50 m adjacentes ao ponto de explosão. 

Nos poços, a movimentação dos trabalhadores na vertical deve ser feita por meio de: 

− Escadas de mão, até à profundidade de 6 m; 

− Escadas fixas, com patamares desnivelados no máximo de 6 m, até à profundidade de 

30 m; 

− Guinchos movidos manualmente, até à profundidade de 25 m; 

− Guinchos movidos mecanicamente, até qualquer profundidade; 

− Ascensores, até qualquer profundidade. 

Numa galeria que atravesse terrenos onde possam aparecer volumes de água inesperados, deve 

ser implementado um sistema de vigilância e alerta e, os percursos de saída devem ser mantidos 

desobstruídos de modo a permitir a saída rápida dos trabalhadores. 

2.1.1. Risco de incêndio 

Um incêndio é a manifestação de uma reação de combustão não controlada. Nela intervêm 

materiais combustíveis, gases, líquidos e sólidos. 

O fogo no seu desenvolvimento passa pelas seguintes fases: 

− Ignição – Há um aumento progressivo e moderado da temperatura em função do 

combustível existente no local; 

− Propagação – Verifica-se um crescimento rápido da temperatura em resultado da 

ignição que ocorre no combustível ainda não envolvido no incêndio, em resultado do 

aumento de temperatura no local; 
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− Inflamação generalizada (“flashover”) – Ponto de transição que ocorre quando todo o 

combustível presente no local passa a estar envolvido no incêndio. 

− Combustão contínua (ou plena) – Atinge-se o máximo da temperatura e há uma 

combustão de todos os materiais no local. 

− Declínio – A libertação de gases combustíveis começa a diminuir e consequentemente 

a temperatura do local, terminando na sua extinção. 

 

2.1.1.1. Causas de incêndio 

As causas de incêndio (naturais, resultantes da utilização da energia ou acidentais) são os 

eventos responsáveis pelo fornecimento da energia necessária à ignição que pode ter diferentes 

origens: Químicas, Elétricas, Mecânicas ou Radiações: 

Químicas: 

• Calor de combustão (oxidação completa); 

• Aquecimento espontâneo (parcial ou auto oxidação a determinado nível de 

temperatura) depende da taxa de geração de calor; fornecimento de ar, propriedades 

isolantes dos materiais limítrofes, resultando daí que se possa atingir ou não o ponto de 

ignição; 

• Calor de decomposição (de compostos que foram produzidos com adição de calor); 

• Calor de soluções (usualmente não é suficientemente elevado para criar problemas, mas 

existem exceções). 

Elétricas: 

• Calor libertado pelos circuitos elétricos, incluindo o efeito de Joule em resistências, 

arcos elétricos devidos à disrupção dielétrica (normalmente do ar); 

• Arcos elétricos devidos à eletricidade estática; 

• Queda de raio (descarga atmosférica). 

Mecânicas: 
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• Calor devido ao atrito; 

• Chispas produzidas pelo atrito, fricção ou choque; 

• Calor devido à compressão de gases. 

 

2.1.1.2. Medidas de prevenção e controlo do risco de incêndio 

• Colocar extintores fixos, de pó químico, em locais de fácil acesso e devidamente 

sinalizados; 

• Junto de equipamentos elétricos devem colocados extintores de CO2, fixos e 

devidamente identificados; 

• Os equipamentos devem estar equipados com meios de extinção adequados à sua 

dimensão; 

• A rede de incêndios deve estar devidamente sinalizada e em condições de utilização; 

• As zonas de abastecimento de veículos devem estar equipadas com extintores, baldes 

de areia e sinalização adequada; 

• As zonas de armazenagem de produtos inflamáveis devem estar devidamente 

identificadas. 

 

2.1.2. Risco de explosão 

A explosão é um fenómeno que se caracteriza pela rápida subida da pressão. Quando é originada 

por uma reação de combustão aparece geralmente associada à existência de uma pré-mistura 

gasosa ou de poeiras no ar. 

 

2.1.2.1. Medidas de prevenção e controlo do risco de explosão 

• Todos os produtos suscetíveis de provocar explosão devem ser transportados, 

armazenados e manuseados em conformidade com a legislação em vigor e os 

procedimentos internos; 
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• A zona de armazenagem de: 

✓ Explosivos; 

✓ Gases; 

e outros produtos que pelas suas características possam provocar explosão devem estar 

devidamente identificados com sinalização de segurança e meios de extinção 

adequados; 

• O manuseamento destes produtos só pode ser realizado por pessoal devidamente 

habilitado para o efeito. 

• Qualquer trabalho, a realizar na proximidade destes produtos só pode ser 

efetuado mediante autorização. 

 

2.1.3. Vibrações 

As vibrações podem ser definidas como oscilações mecânicas caracterizadas por variações 

regulares e irregulares no tempo, de um corpo, relativamente ao estado de repouso. 

A sensibilidade do corpo humano às vibrações depende da frequência, verificando-se que 

apresenta uma maior sensibilidade às vibrações transversais do que às longitudinais. A resposta 

depende da sua postura (de pé, sentado ou deitado) e do ponto de aplicação das forças 

vibratórias. 

As vibrações têm efeitos sobre a saúde e segurança dos trabalhadores e deles podem resultar 

perturbações musculoesqueléticas, neurológicas e vasculares, além de outras patologias. As 

vibrações transmitidas ao sistema mão-braço são as mais estudadas, estando identificado a 

síndrome dos dedos brancos, síndroma de Raynauld de origem profissional e doença traumática 

dos vasos sanguíneos (vasospástica). A simultaneidade com baixas temperaturas no espaço do 

posto de trabalho tem sido identificada como fator de risco acrescido. 

As vibrações transmitidas às pessoas por certas máquinas pesadas, móveis (tratores agrícolas, 

“dumpers”, camiões, etc.) ou fixas (prensas, martelos-pilões, compressores, britadeiras, etc.), e 

por máquinas-ferramentas portáteis (martelo picador, serras, lixadeiras, etc.), podem provocar 

alterações no organismo humano, causando desconforto e alterações fisiológicas e afetam o 
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rendimento do trabalho. Caso a sua intensidade e tempo de exposição ultrapassem 

determinados valores, poderão causar lesões permanentes que podem ser caracterizadas como 

doenças profissionais. 

As ferramentas vibráteis são uma fonte importante de vibrações. As vibrações de frequência 

superior a 150 Hz afetam sobretudo os dedos, ao passo que as vibrações entre 70 e 150 Hz já 

chegam à mão. As ferramentas que vibram a mais baixas frequências como o martelo demolidor 

(30 Hz) podem provocar lesões nos ossos. 

Ferramentas que vibram a frequências muito elevadas (superiores a 600 Hz) provocam 

sobretudo efeitos musculares, por outro lado, as que vibram a frequências na gama de 40 a 125 

Hz provocam efeitos vasculares. 

Vibrações de baixas e médias frequências (alguns Hz a algumas dezenas) originam perturbações 

ao nível da coluna vertebral, aparelho digestivo, visão, função respiratória, mais raramente a 

função cardiovascular e inibição de reflexos. 

Em suma, pode-se dizer que as vibrações transmitidas a todo o corpo humano (baixas e 

médias frequências): 

− Produzem efeitos principalmente ao nível da coluna vertebral, implicando por exemplo, 

o aparecimento de hérnias; 

− Podem ainda provocar problemas nos sistemas, digestivo e cardiovascular, perturbação 

da visão e inibição de reflexos. 

As vibrações transmitidas ao sistema mão-braço (altas frequências): 

− A exposição prolongada a este tipo de vibrações pode originar problemas nos vasos 

sanguíneos e nas articulações; 

− Em algumas situações a diminuição da circulação sanguínea provoca a perda da 

sensibilidade nas mãos e sobretudo nos dedos; 

− Doença de Raynaud, também conhecida por doença dos dedos brancos ou mortos. 

A grandeza que avalia as vibrações no corpo humano é a aceleração (m/s2). Para além desta 

caracterização de amplitude, interessa ainda avaliar a frequência. 
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O risco devido às vibrações depende de quatro fatores: 

− Intensidade da aceleração; 

− Frequência; 

− Direção e; 

− Tempo de exposição. 

Os equipamentos utilizados para avaliar as vibrações no corpo humano denominam-se por 

acelerómetros. 

2.1.3.1. Vibrações ligadas à utilização de explosivos 

Os desmontes de rocha com utilização de explosivos originam efeitos secundários de vários 

tipos, que podem ter grande influência sobre o ambiente vizinho, constituindo muitas vezes 

fatores limitantes nas operações de exploração de recursos minerais. 

Apesar de frequentemente se admitir que são fenómenos inevitáveis, tecnicamente sabe-se que 

tais impactes possuem intensidades que estão relacionadas com o excesso de carga explosiva 

existente nos diagramas de fogo, acima da carga mínima necessária para fragmentar apenas a 

rocha. 

Desses efeitos, os mais importantes são: vibrações transmitidas aos terrenos e estruturas 

adjacentes, ondas de choque através da atmosfera (conhecidas vulgarmente por ruído), 

projeção de blocos de rocha, criação de poeiras e, ainda, sobrefraturação do maciço rochoso 

remanescente, com possibilidade de criar instabilizações futuras. 

Cada um desses efeitos secundários é suscetível de ser eliminado, ou pelo menos reduzido, 

através do estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo utilizados para a 

escavação dos maciços rochosos, seja em trabalhos à superfície, seja em obras subterrâneas. 

Estudos revelam que, é simultânea a minimização da magnitude dos impactes ambientais e dos 

custos das operações de desmontes de rocha com explosivos. Sendo, a aplicação de tecnologia 

adequada à solução dos dois problemas o caminho para a compatibilização que deverá alcançar-

se entre a realização de desmontes de rocha com explosivos e os seus impactes ambientais. 

A. VIBRAÇÕES CONDUZIDAS ATRAVÉS DOS TERRENOS 



 

 
174 

 

Cerca de 5 a 15 % da energia libertada pelas detonações de explosivos em rocha são 

efetivamente usados na fragmentação da rocha, constituindo o fim útil do seu emprego. Isto 

significa que, em geral, 90 % da energia contida nos explosivos é transferida ao ambiente 

circundante sob a forma de calor, de ruído e de vibrações suscetíveis de causar impactes 

significativos. 

Os fenómenos de rotura de rochas sob a ação explosiva exigem velocidades vibratórias da 

ordem de 70 a 100 cm/s. 

Convém notar que as faixas de sensibilidade humana são muito inferiores aos níveis de vibração 

suportados pelas estruturas correntes. Assim, o limite inferior da perceção humana situa-se em 

cerca de 0,1 cm/s, sendo a velocidade de 5 cm/s considerada intolerável. 

Em Portugal vigora desde 1983 a NP2074, que estabelece de modo conservador, os limites de 

vibração aceitáveis, em função do tipo de construção e de terreno de fundação. O valor máximo 

admissível alcança 6 cm/s, incorporando assim um fator de segurança da ordem de 10 para o 

fenómeno da fracturação, sendo justificável para a prevenção do alargamento de fissuras 

preexistentes nas estruturas. A ausência da frequência ondulatória na nossa Norma constitui 

limitação significativa para a sua aplicabilidade. 

B. ONDAS DE CHOQUE TRANSMITIDAS PELA ATMOSFERA 

Outro impacte ambiental proveniente do uso de explosivos é o que resulta da propagação de 

ondas de choque através do ar, cujo efeito sonoro produz desconforto às pessoas, sendo capaz 

de ocasionar danos estruturais se as amplitudes em jogo forem significativas. 

Grandemente influenciadas pelas condições atmosféricas e topográficas, essas ondas de choque 

são geralmente originadas por três mecanismos distintos:  

a) A expansão dos gases das explosões para a atmosfera quando a detonação não é bem 

confinada, geralmente por insuficiente altura de atacamento das cargas, ou devido a 

deficiências nessa operação quando se utiliza material pouco apropriado; 

b) Libertação dos gases da explosão do cordão detonante exposto ao ar livre; 

c) Vibrações transmitidas ao ar por ação dos movimentos sofridos pelo terreno, 

geralmente nas proximidades do ponto de detonação, onde a superfície do terreno atua 

como se fosse um êmbolo. 
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Em virtude de as quantidades de ar deslocadas pelos movimentos do terreno serem pequenas 

comparadas com o volume de gases libertados pelas explosões, - aquele efeito é em geral de 

pouca importância. 

Por outro lado, como o caso b. pode-se minimizar cobrindo conveniente o cordão detonante, 

verifica-se que normalmente o primeiro mecanismo (caso a.) é responsável pela maior parte dos 

ruídos emitidos pelos desmontes de rocha com explosivo. 

Convém notar que este fenómeno é dificilmente evitável, visto que os gases de explosão 

atingem forçosamente a atmosfera, ou ao longo do atacamento dos furos, ou através das 

fraturas desenvolvidas no maciço rochoso pela ação das ondas de choque que precedem a 

expansão gasosa. 

Contudo, tal efeito é controlável, atendendo ao facto de que ele é tanto mais; pronunciado, 

quanto maior for a carga específica do diagrama de fogo. A experiência confirma que o excesso 

de explosivo acima do mínimo indispensável, para fragmentar a rocha, é responsável pela 

intensidade da onda de choque transmitida ao ar. Na prática, utiliza-se um critério direto que 

atribui a um desmonte maior ou menor eficiência conforme o nível de ruído dele resultante. 

Sob certas condições especiais, podem-se desenvolver regiões de alta pressão na onda 

propagada, em virtude de diferenças na respetiva velocidade de propagação. Assim, a 

experiência demonstra que esta velocidade aumenta com a altitude devido à existência de 

intervenções térmicas, ou ao aumento da velocidade dos ventos nas camadas superiores da 

atmosfera, tendo como resultado a reflexão das ondas de choque e sua focalização sobre locais 

por vezes muito afastados do ponto de detonação. 

Como é sabido, as velocidades de propagação do som nos gases são diretamente proporcionais 

às raízes quadradas das temperaturas absolutas dos gases, o que explica o fenómeno acima 

descrito. 

A experiência revela que a intensidade sonora e sua duração crescem ao longo da direção para 

a qual sopra o vento, diminuindo no sentido oposto. Alta pressão barométrica e elevadas 

temperaturas relacionam-se normalmente com baixa intensidade e pequena duração dos 

ruídos.  
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2.1.3.2. Avaliação das vibrações 

Para medir as vibrações no corpo humano, utilizam-se os métodos que constam nas: 

− Norma ISO 2631/1 – Exposição a vibrações globais do corpo; 

− Norma ISO 2631/2 – Exposição a vibrações transmitidas às mãos. 

Para avaliar as vibrações no corpo humano, utilizam-se os seguintes referenciais: 

− Norma Portuguesa NP 1673 – Vibrações mecânicas. Avaliação da reação à excitação 

global do corpo por vibrações; 

− Norma Portuguesa NP 2041 – Acústica. Higiene e Segurança no Trabalho. Limites de 

exposição do sistema braço-mão às vibrações. 

Avaliam-se segundo um dos três critérios seguintes: 

− Assegurar a capacidade de trabalho – limite da capacidade reduzida por fadiga; 

− Assegurar a saúde e segurança – limite de exposição; 

− Assegurar o conforto – limite de conforto reduzido. 

O DL n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro, transpõe a Diretiva.º 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 riscos devidos a vibrações mecânicas. 

É definido como valor de ação de exposição, o valor da exposição pessoal diária, calculado num 

período de referência de oito horas, expresso em metros por segundo quadrado, que, uma vez 

ultrapassado, implica a tomada de medidas preventivas adequadas. 

Define-se como valor limite de exposição (VLE), o valor limite da exposição pessoal diária, 

calculado num período de referência de oito horas, expresso em metros por segundo quadrado, 

que não deve ser ultrapassado. 

O DL n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro, estabelece os valores-limite de exposição e os valores de 

ação de exposição a vibrações transmitidas ao sistema mão-braço e ao corpo inteiro, 

apresentados seguidamente. 
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Quadro 14 - Valores-limite de exposição e os valores de ação de exposição a vibrações transmitidas ao sistema mão-
braço e ao corpo inteiro 

 Sistema mão-braço Corpo inteiro 

VLE 5 m/s2 1,15 m/s2 

Valor ação 2,5 m/s2 0,5 m/s2 

 

2.1.3.3. Medidas de prevenção e controlo da exposição às vibrações 

As medidas de controlo das vibrações podem ser efetuadas a vários níveis: 

− Reduzir as vibrações na origem, através da realização duma manutenção adequada aos 

equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, alinhamentos, 

ajustamentos e outras operações aos órgãos mecânicos, de modo a reduzir não só as 

vibrações como a produção de ruído; 

− Diminuir a transmissão das vibrações, através da montagem das máquinas e dos 

equipamentos em suporte anti vibratórios, isto é, utilizando molas e amortecedores; 

− Reduzir a amplitude das vibrações: O aumento da inércia com a adição de massas, 

permite reduzir a frequência de ressonância dos sistemas, com a consequente 

atenuação das vibrações originadas a frequências superiores; a montagem de 

amortecedores reduz a amplitude das vibrações transmitidas, especialmente à 

frequência de ressonância do sistema. 

− Se aplicação de medidas de proteção, quer coletivas quer individuais, for difícil, podem 

também ser usadas medidas organizativas através de esquemas de organização do 

trabalho de forma a diminuir o tempo de exposição dos trabalhadores às vibrações e, 

consequentemente, a sua exposição diária. 

Quando os valores de ação de exposição são ultrapassados, a Lusorecursos aplica, sempre que 

possível, um programa de medidas de controlo (técnicas e organizacionais) que tem em 

consideração, nomeadamente, os seguintes aspetos: 

− Adoção de métodos de trabalho alternativos que permitam reduzir a exposição a 

vibrações; 
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− Escolha de equipamentos de trabalho adequados, ergonomicamente bem concebidos e 

que produzam o mínimo de vibração possível; 

− Instalação de equipamentos auxiliares que reduzam o risco de lesões provocadas pelas 

vibrações, nomeadamente assentos ou punhos que reduzam as vibrações transmitidas 

ao corpo inteiro ou ao sistema mão-braço, respetivamente; 

− Programas adequados de manutenção do equipamento de trabalho, do local de 

trabalho e das instalações nestes existentes; 

− Conceção, disposição e organização dos locais e postos de trabalho; 

− Informação e formação adequada dos trabalhadores para a utilização correta e segura 

do equipamento com o objetivo de reduzir ao mínimo a sua exposição a vibrações; 

− Limitação da duração e da intensidade da exposição; 

− Horários de trabalho adequados, incluindo períodos de descanso apropriados; 

− Fornecimento aos trabalhadores expostos de vestuário apropriado para a proteção 

contra o frio e a humidade. 

A Lusorecursos assegurará a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em relação aos 

quais o resultado da avaliação revele a existência de risco, com vista à prevenção e diagnóstico 

precoce de qualquer afetação relacionada com a exposição a vibrações mecânicas. 

 

2.1.4. Ventilação 

A ventilação de um local interior consiste no fornecimento de ar e extração do mesmo de forma 

a permitir a substituição do ar desse ambiente interior por ar exterior, reduzindo assim as 

concentrações dos contaminantes que possam estar presentes. Pode também ser utilizada para 

controlar ambientes térmicos extremos nos locais de trabalho. Os sistemas de ventilação e ar 

condicionado (Heating, Ventilating and Air conditioning – HVAC) são utilizados para manter o 

conforto térmico.  

2.1.4.1. Avaliação e medidas de prevenção e controlo relativas à 

ventilação 

No interior da mina, temos dois tipos de ventilação, a ventilação natural e a ventilação artificial. 
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Tomando como referência normativa o DL nº 162/90, de 22 de Maio, que altera o Regulamento 

Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas minas e Pedreiras, aprovado pelo DL nº 18/85, de 

15 de Janeiro, a seguir expõem-se algumas medidas importantes referentes à ventilação no 

interior da mina. 

Na execução de trabalhos subterrâneos, sendo necessária a instalação de um sistema de 

ventilação artificial, este deve assegurar um caudal de ar fresco de, pelo menos, 50 l/trabalhador 

presente no turno mais numeroso. A velocidade do ar nos locais em que os trabalhadores 

executem trabalhos subterrâneos não deve ultrapassar 8 m/s nem ser inferior a 0,2 m/s. 

No caso de se utilizarem explosivos na abertura de uma galeria, o caudal mínimo de ar fresco 

deve ser de 200 l/s na zona mais larga da galeria, e depois de cada tiro devem aspirar-se as 

partículas em suspensão, o mais próximo possível da frente de trabalho. 

Nas galerias ou nos poços onde se utilizem motores de combustão interna, a quantidade mínima 

de ar a introduzir (50 l/trabalhador) deve ser aumentada pelo menos de 35 l/s por cavalo-vapor 

instalado, garantindo sempre que o teor volumétrico de oxigénio na atmosfera não seja inferior 

a 19,5%. 

No quadro seguinte, apresenta-se um breve resumo relativo às condições de ventilação no 

interior da mina. 

Quadro 15 - Condições de ventilação no interior da mina 

CAUDAL DE AR FRESCO VELOCIDADE DO AR 

50 l/s Uso de explosivos 
Uso de motores de 

combustão interna 
0,2 m/s < Var < 8 m/s 

 200 l/s 85 l/s/cv instalado  

A renovação de ar nos locais de trabalho deve fazer-se de modo que o oxigénio não seja inferior 

a 19% e não se verifique a presença de gases nocivos em quantidades perigosas, não devendo o 

teor em monóxido de carbono, no mesmo local, ser superior a 0,005% e em anidrido sulfuroso 

a 0,001 %.  

Uma vez que se trata de uma análise às características do ar dentro da mina, também se avalia 

a quantidade de dióxido de carbono (não deve ser superior a 0,03 %) e de rádon (quando 

trabalha em zonas graníticas). 
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As concentrações máximas admissíveis em poeiras respiráveis no ar dos locais de trabalho são 

fixadas, de acordo com o seu teor em sílica, nos seguintes valores: 

− Teor em sílica inferior a 6 %- 5 mg/m3; 

− Teor em sílica entre 6 % e 25 % - 2 mg/m3; 

− Teor em sílica superior a 25 %- 1 mg/m3. 

Toda a corrente de ar excessivamente viciada por contaminação de gases nocivos deve, sempre 

que tecnicamente praticável ser conduzida à superfície pelo caminho mais curto, afastando-a 

cuidadosamente das vias frequentadas. 

Nos casos em que é necessário recorrer a máscaras, deve ser afixado no estaleiro um aviso que 

especifique para cada posto de trabalho, o tempo máximo permitido para a sua utilização e as 

regras a observar para a sua manutenção. 

A renovação por simples difusão deve ser evitada, sendo apenas tolerada se não for encontrada 

outra solução, em fundos de saco, até ao máximo de 6 m, desde que não haja perigo de 

emanação, acumulação de gases nocivos ou forte concentração de poeiras. 

Nos desmontes a ventilação deve percorrer todos os locais de trabalho. 

Numa frente em fundo de saco o rebentamento de fogo só é permitido quando for possível 

restabelecer, ato contínuo, a sua ventilação. 

Quando a ventilação principal não atingir de maneira eficaz uma frente, deve utilizar-se uma 

ventilação secundária. 

Quando houver utilização de explosivos ou libertação de poeiras com sílica livre, os entulhos 

devem manter-se molhados durante o tempo em que permanecerem no local subterrâneo. 

 

2.2. Riscos Térmicos 

O ambiente térmico também pode causar danos ao indivíduo. O problema colocado pelos 

ambientes térmicos é o da homeotermia (manutenção da temperatura interna do corpo), a qual 

garante um funcionamento ótimo das principais funções do organismo e em particular do 

sistema nervoso central. 
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A homeotermia é assegurada quando o fluxo de calor produzido pelo corpo é igual ao fluxo de 

calor cedido ao ambiente. 

 

2.2.1. Avaliação do ambiente térmico 

O estudo do ambiente térmico nos locais de trabalho, revela-se de uma vital importância para a 

obtenção de condições aceitáveis em termos de saúde e conforto adequadas ao organismo 

humano. Isto é, as condições derivadas das temperaturas (altas ou baixas), humidade e 

velocidade do ar, existentes nos locais de trabalho, são determinantes para o bom desempenho 

profissional dos trabalhadores, sem que estes vejam a sua saúde colocada em perigo. 

A análise do conforto ou do stress térmico, num posto de trabalho, necessita do conhecimento 

de grandezas físicas e características do ambiente considerado. São elas: 

− Temperatura do ar (temperatura no termómetro húmido e temperatura no 

termómetro seco); 

− Humidade do ar (humidade relativa); 

− Velocidade do ar; 

− Calor radiante. 

 

2.2.2. Medidas de prevenção e controlo dos riscos térmicos 

Tomando como referência normativa o DL nº 162/90, de 22 de Maio, que altera o Regulamento 

Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas minas e Pedreiras, aprovado pelo DL nº 18/85, de 

15 de Janeiro, a seguir expõem-se algumas medidas importantes referentes à temperatura no 

interior da mina. 

Segundo este referencial normativo, não é permitido o trabalho nos locais onde a temperatura 

nos termómetros seco e húmido seja respetivamente, superior a 35⁰C e 30⁰C. 

Quando a temperatura nos termómetros seco e húmido ultrapassar, respetivamente, 31⁰C e 

26⁰C, o período de trabalho diário deve ser reduzido a seis horas, só se restabelecendo a duração 

normal depois de aqueles limites não serem ultrapassados em dois dias consecutivos. Estes 
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valores podem ser ultrapassados desde que não seja superior a 28⁰C a temperatura efetiva a 

determinar pela fórmula: 

 

Em que: 

te – temperatura efetiva; 

th – temperatura no termómetro húmido; 

ts – temperatura no termómetro seco; 

V – Velocidade da corrente de ar em m/s. 

Nos locais onde se possam verificar temperaturas demasiado baixas deve: 

• Ser montado um sistema de aquecimento não poluente; 

• Ser fornecido aos trabalhadores vestuário apropriado e em quantidade suficiente. 

 

2.3. Riscos Elétricos 

O enorme desenvolvimento na utilização da energia elétrica coloca cada vez mais este tipo de 

energia como aquela a que as pessoas são expostas durante mais tempo.  

A passagem da corrente elétrica através do corpo humano pode originar diversas alterações e 

lesões temporárias ou permanentes. Ela produz uma ação direta sobre os vasos sanguíneos, 

sobre o sangue e as células nervosas, podendo mesmo dar origem a alterações permanentes no 

sistema cardiovascular, no sistema nervoso central e na atividade cerebral. Pode ainda ocasionar 

danos nos aparelhos auditivo e visual. 

Os efeitos mais importantes que a corrente elétrica produz no corpo humano e que contribuem 

para definir limites de perigosidade são, fundamentalmente: 

• Tetanização; 

• Paragem respiratória; 

• Fibrilhação ventricular; 
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• Queimaduras. 

Diz-se que uma pessoa sofre eletrização quando a corrente elétrica circula pelo seu corpo em 

resultado de ele fazer parte de um circuito, isto é, quando nele se puder identificar um ponto 

de entrada e um ponto de saída dessa corrente. Verifica-se uma eletrocussão quando ocorre a 

morte em resultado dessa passagem de corrente pelo corpo. 

As instalações elétricas em tensão são sede de campos elétricos que, no caso dos níveis de 

tensão mais elevada (alta tensão e muito alta tensão), podem originar riscos suplementares 

devidos a arcos elétricos e, à elevação do potencial elétrico das peças metálicas que sejam 

colocadas sobre a sua influência. 

A energia elétrica que a Lusorecursos utiliza é fornecida pela rede elétrica nacional a 60.000 V à 

subestação do Cabeço do Pião (Rio) onde é transformada para 40.000 V, daí chega à Barroca 

Grande sendo transformada para 3.000 V e distribuída para as diferentes zonas de produção 

onde é finalmente transformada para os 380 V de consumo nas frentes. 

Os níveis de tensão a considerar no Sistema Elétrico Nacional são os constantes no quadro 

seguinte: 

Quadro 16 - Níveis de tensão 

 U (valor eficaz da Tensão entre fases) em Volts RISCO 

 Tensão em Corrente 

Alternada (CA) 

Tensão em Corrente 

Contínua (CC) 

 

Muito Alta Tensão 

(MAT) 

U > 110 kV 
Arco 

Refletido 
Alta Tensão (AT) 45 kV < U ≤ 110 kV 

Média Tensão (MT) 1 kV < U ≤ 45 kV Choque 

elétrico Baixa Tensão (BT) 50-1.000 V 120-1.500 V 

Além dos profissionais da manutenção elétrica, a manutenção, verificação e conformidade legal 

da rede elétrica é garantida por um técnico externo responsável, em regime de prestação de 

serviços. 

 

2.3.1. Medidas de prevenção e controlo de riscos elétricos – eletrização e eletrocussão 

− Dotar os quadros elétricos de diferenciais e de corte geral; 
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− Cabos, tomadas e fichas em bom estado; 

Na execução de trabalhos em altura, na proximidade de linhas de alta tensão, manter a distância 

de segurança recomendada: 

− Instalações até 60 kV – 3 m; 

− Instalações entre 60kV e 220kV - 5 m; 

− Instalações superiores a 220kV - 6 m. 

Trabalhos na proximidade de cabos elétricos enterrados ou isolados manter a distância de 

segurança: 

− 0,30 m - se canalização estiver visível; 

− 0,50 m – se a canalização não estiver visível; 

Em caso de dúvida quanto à distância ou sinalização de presença de canalização, a aproximação 

deverá ser efetuada manualmente. 

A segurança durante a realização do trabalho é assegurada pela colocação fora de tensão e pela 

consignação elétrica das partes da instalação sobre as quais os trabalhos vão ser executados, 

mantendo-se este estado de consignação enquanto durar o trabalho. 

Para efetuar a consignação e garantir a segurança no local de trabalho enquanto este decorre é 

preciso respeitar as seguintes regras, normalmente designadas pelas 5 regras de ouro para os 

trabalhos fora de tensão: 

1. Separar completamente (isolar a instalação de todas as possíveis fontes de tensão); 

2. Bloquear (proteger contra a religação) na posição de abertura todos os órgãos de corte 

ou seccionamento, ou adotar medidas preventivas quando tal não seja exequível; 

3. Verificar a ausência de tensão, depois de previamente identificada no local de trabalho 

a instalação colocada fora de tensão; 

4. Ligar à terra e em curto-circuito; 

5. Proteger contra as peças em tensão adjacentes e delimitar a zona de trabalho. 



 

 
185 

 

O respeito destas 5 regras assegura ao trabalhador uma proteção quase total contra o risco 

elétrico e as suas consequências. 

Em instalações de utilização interiores de baixa tensão pode dispensar-se a ligação à terra e 

curto-circuito. 

 

2.3.2. Atuação em caso de acidente elétrico 

A particularidade deste risco obriga a cuidados especiais pelo que se entende por conveniente 

inserir aqui alguns preceitos relacionados com ele. 

A probabilidade de sobrevivência da vítima de um acidente de origem elétrica depende 

fortemente da imediata prestação dos primeiros socorros. 

Uma eletrização ou uma hemorragia grave podem matar em alguns minutos, antes da chegada 

de socorros qualificados, se não forem logo prestados ao acidentado, alguns cuidados 

essenciais. 

Antes de efetuar qualquer gesto para a reanimação do acidentado, verificar que este não está 

em contacto com uma peça em tensão, ou suscetível de ficar em tensão, por exemplo no caso 

de uma religação da energia elétrica. Caso contrário deve primeiro proceder ao afastamento da 

vítima. 

Para afastar a vítima da peça em tensão: 

− Cortar imediatamente a corrente se existir um aparelho de corte no local do acidente; 

− Caso não exista aparelho de corte no local e se a instalação for de BT, provocar um curto-

circuito a fim de obter os mesmos resultados, tendo o cuidado de se colocar fora do 

alcance dos efeitos do curto-circuito. Se não for possível cortar a corrente, a pessoa que 

vai afastar o acidentado deverá: 

− Proteger-se utilizando materiais isolantes adequados ao nível da tensão – luvas, varas, 

tapetes, estrados, etc. – secos; 

− Tomar cuidado para não se colocar em contacto direto, ou por intermédio de objetos 

condutores, com uma peça em tensão. 



 

 
186 

 

Se o acidente ocorreu em cima de um apoio, e a vítima se manteve em contacto com peças em 

tensão, afastá-la: 

− Ou mantendo a distância de segurança, utilizando uma vara isolante para a afastar; 

− Ou ao contacto, depois de ter procedido ao corte da corrente e à ligação à terra e em 

curto-circuito. 

Se a vítima ficou inconsciente, aplicar-lhe os primeiros cuidados de emergência ainda no apoio, 

caso seja possível. 

Se a vítima ficou consciente, descê-la no mais curto espaço de tempo, utilizando um dispositivo 

descensor e a corda linha de vida. 

Se a vítima ficou presa nas peças em tensão, mas não está presa pelo sistema anti queda ou pelo 

cinto de trabalho, antes de cortar a corrente (se não tiver havido disparo da linha) prevenir, na 

medida do possível, a queda da vítima. 

 

2.4. Radiações Ionizantes 

A radiação é o fenómeno de transmissão de energia através do espaço, isto é, sem suporte 

material esta transmissão de energia pode ser feita por meio de partículas ou corpúsculos 

constituindo radiações corpusculares e, por meio de ondas (oscilações) eletromagnéticas 

constituindo as radiações eletromagnéticas, a maior parte da radiação que ocorre é deste tipo. 

2.4.1. Radiações ionizantes 

As radiações ionizantes podem ser constituídas por radiações eletromagnéticas ou fotões (raios 

gama e raios X), ou por radiações corpusculares ou partículas (raios alfa e raios beta) e que são 

capazes de provocar, direta ou indiretamente, a formação de iões. A ionização daí decorrente 

altera quimicamente os átomos ou moléculas dos tecidos vivos, originando alterações celulares. 

Assim, são radiações ionizantes as seguintes Radiações Eletromagnéticas: 

− Raios γ – Comprimentos de onda entre 0,05 e 5 nm; 

− Raios X – Comprimentos de onda entre 0,01 e 500 nm. 

Bem como, as seguintes Radiações Corpusculares: 
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− Raios/partículas α – Núcleos de hélio – 2 p e 2 n; 

− Raios/partículas β – Eletrões de alta energia. 

A capacidade de penetração das diversas radiações ionizantes é muito diferenciada. As 

partículas alfa apenas conseguem deslocar-se poucos centímetros no ar e não conseguem 

penetrar a pele, as partículas beta conseguem deslocar-se mais de um metro e penetrar o tecido 

humano até cerca de um centímetro. As radiações gama são capazes de atravessar paredes e 

equipamentos. 

 

2.4.1.1. Avaliação das radiações 

A medição das doses é feita por dosimetria fotográfica e por dosimetria por fotoluminescência. 

Atendendo aos efeitos prejudiciais das radiações ionizantes no organismo humano, temos o 

Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 222/2008, 17 de Novembro, que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção 

sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações 

ionizantes. 

Os limites anuais não consideram as doses recebidas do fundo radioativo natural nem de 

radioterapias e são para profissionais, 100 mSv por um período de cinco anos consecutivos, na 

condição de esse valor não ultrapassar uma dose efetiva (soma das doses equivalentes 

ponderadas em todos os tecidos e órgãos do corpo) máxima de 50 mSv em cada ano. 

São ainda fixados: 

− O limite máximo de dose equivalente para o cristalino, em 150 mSv por ano; 

− O limite de dose equivalente para a pele (dose média numa superfície de 1 cm2, 

independentemente da área exposta), em 500 mSv por ano e; 

− O limite por dose equivalente para as extremidades (mãos, antebraço, pés e tornozelos), 

em 500 mSv por ano. 

Temos os seguintes efeitos sobre o organismo provocados pelas radiações: 

− Somáticos – Os efeitos biológicos das radiações verificam-se no próprio indivíduo; 
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− Hereditários – Os efeitos biológicos das radiações verificam-se na descendência; 

− Estocásticos – Não existem limites mínimos para que se verifiquem efeitos. A severidade 

do efeito não depende da dose absorvida, mas a probabilidade da ocorrência do efeito 

aumenta com o tempo total de exposição à radiação. Quando causam modificações 

induzidas que são transmitidas a outras células. Os efeitos são, frequentemente 

observáveis apenas vários anos após a causa. Podem causar doenças graves como 

leucemia, cancros (pulmão e pele); 

− Não estocásticos – Quando a dose excede certo valor ou limiar. A severidade depende 

da dose absorvida. O intervalo de tempo entre a exposição e o aparecimento dos 

sintomas é curto. Exemplos de efeitos cataratas, queimaduras cutâneas e infertilidade. 

 

2.4.1.2. Medidas de prevenção e controlo das radiações ionizantes 

As atividades que envolvem exposição a radiações ionizantes devem decorrer tendo em 

consideração os seguintes aspetos: 

− Os diferentes tipos de atividades que envolvam exposição deverão ser previamente 

justificados pelos benefícios que acarretam; 

− Toda a exposição ou contaminação injustificada de pessoas ou do ambiente deverá ser 

evitada ao máximo; 

− Os níveis de exposição deverão ser sempre tão baixos quanto possível em cada 

momento e deverão ser sempre inferiores aos valores-limite legislados ou 

recomendados. 

− Os trabalhadores expostos a radiações ionizantes devem possuir formação, no sentido 

de cumprir as regras e procedimentos de segurança; 

− É importante a vigilância de saúde para os trabalhadores expostos. 

 

2.4.2. Radiações Não Ionizantes  

São radiações não ionizantes, as seguintes: 



 

 
189 

 

Quadro 17 - Classificação das radiações não ionizantes por frequência e comprimento de onda 

COMPRIMENTO DE ONDA RADIAÇÃO FREQUÊNCIA 

100 nm < λ < 400 nm Ultravioleta  

400 nm < λ < 700 nm Visível  

700 nm < λ < 1 nm Infravermelho  

1 nm < λ < 1 m Micro-ondas 300 GHz > f > 300 MHz 

1 m < λ < 3 km Ondas de rádio 300 MHz > f > 100 KHz 

 

No que diz respeito à radiação ultravioleta, pode dizer-se que o seu poder de penetração é 

relativamente fraco, pelo que os seus efeitos no organismo, se fazem sentir mais ao nível dos 

olhos e da pele, produzindo: 

− Inflamação dos tecidos do globo ocular; 

− Queimaduras cutâneas; 

− Fotossensibilidade dos tecidos biológicos. 

Quanto à radiação infravermelha, os efeitos no organismo são varáveis, pois dependem do 

comprimento de onda, da energia e do tempo de exposição à radiação, causando: 

− Queimaduras da pele; 

− Aumento significativo da pigmentação cutânea; 

− Lesões oculares. 

Os efeitos negativos dos raios laser no organismo humano fazem-se sentir, de acordo com a 

gama de comprimentos de onda da radiação emitida, ao nível da pele e dos olhos, provocando: 

− Queimaduras da córnea; 

− Lesão grave da retina; 

− Queimaduras da pele, de extensão e profundidade variável. 
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2.4.2.1. Medidas de prevenção e controlo das radiações não 

ionizantes  

As medidas a preconizar no sentido de garantir a proteção dos trabalhadores expostos a 

radiações não ionizantes devem contemplar os seguintes aspetos: 

− Delimitação e isolamento da fonte; 

− Redução do período de exposição; 

− Proteção da pele e dos olhos, através da utilização de vestuário adequado e de óculos 

ou viseira com filtro para as frequências relevantes; 

− Dotar os equipamentos de laser de sistemas de ventilação e de exaustão; 

− Colocação de túneis no dispositivo laser; 

− Suprimir ao máximo as superfícies refletoras; 

− Dotar as instalações de iluminação adequada, de modo a limitar a abertura da pupila do 

olho; 

− Implementar sinalização de segurança; 

− Formação e informação aos trabalhadores; 

− Vigilância de saúde dos trabalhadores expostos. 

 

2.5. Iluminação 

A segurança com que se executam as tarefas nos locais de trabalho depende da qualidade da 

iluminação e das capacidades de cada indivíduo. 

O fenómeno resultante do consumo energético necessário para a focagem das imagens, através 

do esforço psíquico, físico e fisiológico (reação psicológica), manifesta-se por incomodidades 

diversas (visão turva, dores de cabeça, contração dos músculos faciais, etc.) e é designado por 

fadiga visual. 

O nível de iluminação ou iluminância define-se como sendo o fluxo luminoso incidente por 

unidade de superfície e mede-se com Luxímetros. 
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A iluminação ideal é aquela que é fornecida pela luz natural, que de preferência deve vir da 

esquerda. Sempre que a iluminação natural dos interiores seja deficiente, esta deve ser 

complementada com iluminação artificial. 

Na Lusorecursos temos alguns trabalhos à superfície nos quais é usada a luz natural, mas no 

interior da mina todos os trabalhos são realizados com luz artificial. 

 

2.5.1. Medidas de prevenção e controlo da iluminação 

No interior da mina, a iluminação é apenas garantida pela iluminação artificial colocada em 

determinadas zonas, e pela iluminação individual que os trabalhadores do interior da mina 

possuem individualmente. As lâmpadas individuais devem ser carregadas no final de cada 

utilização e mantidas em bom estado de conservação. Os trabalhadores devem comunicar 

imediatamente aos seus superiores qualquer deficiência de funcionamento ou de fabrico que 

detetem. 

A manutenção da rede de iluminação deve ser cuidadosamente planeada, por razões de ordem 

técnica e económica. Deve-se proceder a uma limpeza periódica das luminárias, a fim de que o 

rendimento das mesmas não seja afetado pela acumulação de poeiras.  

Deve-se realizar a substituição, em grupo, das lâmpadas fluorescentes, pois comporta menos 

custos e beneficia a conservação da própria instalação. O momento ideal para a substituição 

global das mesmas ocorre ao atingirem de 60 % a 75 % da sua vida útil provável. 

Em galerias com troços mal iluminados onde houver circulação de veículos, todos os postos de 

trabalho devem ser assinalados com luzes visíveis, e os veículos equipados com luz branca à 

frente e vermelha atrás. 

Uma vez que, os locais de trabalho dentro da mina são iluminados eletricamente, deve existir 

um sistema de iluminação alternativo capaz de assegurar iluminação de emergência durante o 

tempo necessário à evacuação de todos os trabalhadores. 
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2.6. Ruído 

O ruído pode ser definido como um som ou conjunto de sons desagradáveis e/ou perigosos, 

capazes de alterar o bem-estar fisiológico ou psicológico das pessoas, de provocar lesões 

auditivas que podem levar à surdez e prejudicar a qualidade e a quantidade do trabalho.  

Contudo, pode-se afirmar que não é necessário um ruído elevado para gerar problemas no posto 

de trabalho. O ruído pode interagir com outros perigos no local de trabalho e 

consequentemente aumentar os riscos para os trabalhadores, como por exemplo, aumentar o 

risco de acidentes ao impedir que sinais de aviso sejam ouvidos. 

Assim, o ruído constitui uma causa de incómodo para o trabalho, um obstáculo às comunicações 

verbais e sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo e 

alterações fisiológicas extra-auditivas. Desta forma, aumentam a preocupação e o esforço na 

eliminação e/ou controle deste agente. 

O ruído vem sendo reconhecido como um agente nocivo à saúde. Pois se as exposições diárias 

atingirem níveis superiores a 85 dB(A), podem provocar trauma auditivo, provocando a surdez 

sono traumática em que existe uma destruição progressiva, permanente e irreversível do nervo 

coclear, dando origem a uma das doenças profissionais mais frequente na indústria, a surdez 

profissional. Para além de ser das doenças profissionais mais conhecidas, representa atualmente 

cerca de um terço da totalidade das doenças profissionais. 

O efeito da pressão sonora no indivíduo não só depende das suas características (amplitude, 

frequência, duração), mas também da própria perceção do indivíduo.  

Um som de baixas frequências (som grave) contorna os obstáculos e passa através de pequenas 

aberturas (por difração) sem perda da sua intensidade, no entanto, o ouvido humano tem mais 

dificuldade em percecionar um som deste tipo. Um som de alta frequência reflete-se em 

superfícies rígidas, não contorna obstáculos e passa por aberturas como um feixe de luz sem 

sofrer uma difração significativa, tornando este som mais percecionado pelo ouvido humano. 
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2.6.1. Ruído associado à utilização de explosivos 

Os modernos sismógrafos dispõem de canais de registo dos ruídos ligados às detonações 

explosivas, sendo preferíveis em relação aos sonómetros comuns pelo facto de as características 

do sinal serem diferentes dos ruídos contínuos. 

O limiar de danos está fixado em 7 kPa, sendo recomendável não exceder metade desse valor, 

o que corresponde a 161 dB. Assim, mesmo para os desmontes envolvendo grandes pesos 

totais de explosivos, as sobrepressões não causam danos materiais, para distâncias elevadas. 

Em termos de desconforto humano (para limites da ordem de 120 dB) aquelas cargas podem 

ocasionar queixas justificáveis dentro de um raio de ação facilmente previsível. 

A maior ou menor intensidade de ruído pode ser influenciada (positiva ou negativamente) pelas 

condições atmosféricas, sendo que o raio de ação acima referido é válido para condições mediais 

(ventos moderados e céu pouco nublado). 

Conhecidas as cargas totais de explosivo a detonar, poderão calcular-se as distâncias de 

segurança a que devem ficar os elementos mais frágeis de estruturas quando se pretende 

protegê-las, em condições atmosféricas normais. 

 

2.6.2. Avaliação do ruído 

O ruído é identificado nas diferentes áreas para cada posto de trabalho, na avaliação de riscos.  

Realizam-se medições com recurso ao uso de instrumentação específica, nos locais assinalados 

com potencial risco de exposição ao ruído na avaliação de riscos. Estas medições serão objeto 

de uma monitorização adaptada às características de cada posto de trabalho e/ou profissão. O 

resultado desta identificação é transposto para fichas individuais para cada trabalhador, 

constituindo-se um arquivo de dados por área de trabalho. 

As medições foram realizadas por técnicos qualificados, que prestam serviços à empresa neste 

âmbito, com uso de instrumentação específica devidamente calibrado. O instrumento usado 

para as medições foi o Sonómetro Integrador de Precisão Bruel & Kjaer modelo 2236 da Secção 

de Exploração de Minas do Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
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Figura 29 - Sonómetro integrador de precisão Bruel & Kjaer, modelo 2236 

 

São realizadas avaliações suplementares sempre que seja criado um novo posto de trabalho, ou 

quando este sofra alterações significativas.  

Realizam-se avaliações periódicas (no mínimo anuais) nos postos de trabalho, sempre que seja 

atingido o valor limite de pico ou nível de ação em medições anteriores. 

Atualmente, temos como referencial legal e normativo em matéria de ruído, o Decreto-Lei nº 

182/2006, de 6 de Setembro, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 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 riscos devidos aos agentes 

físicos (ruído). 

Para uma melhor compreensão deste assunto, apresentam-se alguns conceitos definidos na 

legislação referida anteriormente: 

− Ruído impulsivo – o ruído constituído por um ou mais impulsos de energia sonora, tendo 

cada um uma duração inferior a um segundo, e separados por mais de 0,2 segundos; 

− Valores de ação superior e inferior – os níveis de exposição diária ou semanal ou os 

níveis da pressão sonora de pico que em caso de ultrapassagem implicam a tomada de 

medidas preventivas adequadas à redução do risco para a segurança e saúde dos 

trabalhadores; 

− Valores limite de exposição – o nível de exposição diária ou semanal ou o nível da 

pressão sonora de pico que não deve ser ultrapassado. 

É importante salientar, que de acordo com o Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio (aprova 

alterações no Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/85, de 15 de Janeiro), nos locais de trabalho não podem ser 
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ultrapassados os valores de 85 dB(A) para o ruído e de 200 Pa para a pressão acústica 

instantânea não ponderada.  

Na tabela seguinte, de acordo com os diplomas referidos anteriormente, temos os valores limite 

de exposição e os valores de ação superior e inferior, no que se refere à exposição diária ou 

semanal e ao nível de pressão sonora de pico.  

Quadro 18 - Valores limite de exposição e valores de ação inferior e superior 

VALORES DE LIMITE DE 

EXPOSIÇÃO 

VALORES DE AÇÃO 

INFERIOR 

VALORES DE AÇÃO 

SUPERIOR 

LEx,8h = 85 dB(A) Lex,8h = ex,8h = 80 dB(A) Lex,8h = ex,8h = 85 dB(A) 

Lcpico = 140 dB(C) 

equivalente a 200 Pa 

Lcpico = 135 dB(C) 

equivalente a 112 Pa. 

Lcpico = 137 dB(C) 

equivalente a 140 Pa 

Onde: 

− LEX, 8h – é a exposição pessoal diária ao ruído, o nível sonoro continuo equivalente, 

calculado para um período normal de trabalho diário de oito horas, que abrange todos 

os ruídos presentes no local de trabalho, incluindo o ruído impulsivo, expresso em dB(A); 

− L EX, 8h - corresponde à média semanal dos valores diários considerando 40 horas. 

− LCpico - refere-se à pressão sonora de pico, ou seja, o valor máximo da pressão sonora 

instantânea. 

A Lusorecursos, aplica estes valores a todo o complexo industrial incluindo a superfície, para 

além de manter registos através das fichas individuais de todos os trabalhadores do complexo 

industrial (com exceção dos serviços administrativos), como forma de reforçar as medidas de 

prevenção adotadas. 

Para controlar os riscos que advêm do ruído devem-se definir medidas de prevenção e de 

controlo do ruído nos locais de trabalho. Caso não seja possível a eliminação dos riscos, deve-se 

empreender medidas para minimizar os seus efeitos. 

 

2.6.3. Medidas de prevenção e controlo da exposição ao ruído 

Nas atividades, cujos valores dos níveis de ruído ultrapassam os valores de ação, definem-se 

medidas de intervenção e controlo do ruído e seus efeitos, como sejam: 
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− Acompanhamento médico – Testes audiométricos na admissão do trabalhador e a 

intervalos regulares. Estes exames não só detetam os trabalhadores com problemas 

auditivos, como identifica aqueles com suscetibilidade elevada ao ruído, de forma a 

tomar medidas preventivas para evitar a surdez profissional. 

− Controlo de ruído – Esta medida abrange as seguintes fases: 

✓ Levantamento dos níveis de ruído – O levantamento dos níveis de ruído vai 

determinar os valores que podem criar lesões auditivas permanentes. Esses 

valores são: Leq, Dose e Lcpico; 

✓ Análise dos resultados – Dependente dos valores obtidos nas medições e se 

estes ultrapassam os valores de ação, 80-85 dB(A), deve ser feita a análise em 

frequência para conhecer a composição do ruído, isto é, determinar os níveis 

sonoros de cada frequência desse ruído. 

− Medidas de redução – Para implementar medidas de redução deve ter-se em conta que 

o ruído, ao encontrar uma superfície, reflete parte da sua energia e que a frequência 

tem influência nas medidas a adotar. Na redução de um ruído podemos atuar a vários 

níveis: 

Medidas de redução na fonte: 

✓ Substituir máquinas antigas por outras menos ruidosas; 

✓ Atuar ao nível da manutenção, no aperto das peças soltas, evitando o 
choque entre os componentes das máquinas; 

✓ Escolher os locais mais adequados para as máquinas mais ruidosas; 

✓ Blindagem (encapsulamento) de máquinas ou partes de máquinas mais 
ruidosas, utilizando nas paredes internas material absorvente acústico; 

✓ Montar silenciadores nas aberturas de entradas e saídas de ar da 
climatização. 

Medidas de redução na transmissão: 

✓ Tratamento de superfícies, como tetos, paredes e pavimentos com 
materiais absorventes acústicos; 

✓ Afastamento das fontes sonoras das superfícies refletoras, de forma a não 
adicionar até 3 dB à pressão sonora resultante; 
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✓ Utilizar paredes espessas e porosas; 

✓ Utilizar painéis absorventes acústicos no teto. 

Medidas de redução na receção: 

✓ Organização do trabalho com a rotação dos trabalhadores entre tarefas 
ruidosas e tarefas não ruidosas, de modo a reduzir a exposição diária. 

− Utilização de proteções individuais. 

Segundo a legislação portuguesa, referida anteriormente, se os valores ultrapassarem os valores 

de ação, os empregadores têm determinadas obrigações que estão resumidas a seguir. 

OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR 

LEx,8h › 80 

dB(A) ou 

Lcpico › 135 

dB(C) 

LEx,8h › 85 

dB(A) ou 

Lcpico › 137 

dB(C) 

LEx,8h › 85 

dB(A) ou 

Lcpico › 140 

dB(C) 

Informação e formação dos Trabalhadores. X   

Vigilância médica e audiométrica:    

• De 2 em 2 anos; X X  

• Anual.  X  

Fornecimento de proteção auricular. X   

Obrigatoriedade de utilização de proteção auricular.  X  

Identificação das causas de ultrapassagem do limite.   X 

Elaboração e execução de plano de medidas técnicas e 

organizacionais para eliminação ou redução ao mínimo dos 

riscos de exposição ao ruído. 

 X  

Delimitação e sinalização dos postos de trabalho.  X  

Após se terem executado medidas de redução de ruído, deverão realizar-se medições para 

verificar se os objetivos foram atingidos. Deve-se analisar se as alterações efetuadas não 

interferem com a segurança das máquinas, com a produtividade ou outros fatores prejudiciais. 

Nos locais de trabalho ruidosos deve-se aplicar medidas de proteção coletiva, isto é, procurar, 

sempre que possível, atenuar os níveis do ruído para valores que não prejudiquem a saúde dos 

trabalhadores. No entanto, nem sempre é possível a adoção de medidas imediatas, ou porque 

requer grandes investimentos ou porque tecnicamente é inviável uma solução de redução de 

ruído, como por exemplo no interior da mina. Nestes casos recorre-se à proteção individual, 

distribuindo pelos trabalhadores protetores auriculares. 
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Na Lusorecursos serão utilizados dois tipos de protetores auditivos: 

− Abafadores (em concha) ou «tapa-orelhas», que fazem a cobertura de todo o pavilhão 

auditivo e apresentam uma elevada atenuação nas baixas frequências; 

− Tampões auriculares de inserção no canal auditivo externo, que apresentam uma boa 

atenuação nas frequências elevadas, mas fraca nas frequências baixas. 

A escolha dos protetores auditivos obedece a critérios analíticos. 
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3. Riscos Químicos 

A exposição a agentes químicos faz parte da vida do ser humano moderno, onde cerca de 

100.000 substâncias são utilizadas nas mais diversas atividades, sendo que muitas delas só 

tiveram a sua toxidade determinada após algum tempo de utilização. 

Têm sido implementados planos de saúde e segurança em diversos países do mundo dando 

maior atenção aos problemas causados por intoxicações ocupacionais causadas por agentes 

químicos. Os trabalhadores dos países desenvolvidos que possuem possibilidade de exposição 

a esses agentes têm sido esclarecidos sobre a sua manipulação, porém, devido à grande 

diversidade do parque industrial e às desigualdades culturais do planeta, muitos países ainda 

desprezam, por questões políticas e económicas, a sua importância. 

A preocupação em evitar o surgimento de doenças decorrentes da exposição dos indivíduos a 

agentes químicos no ambiente de trabalho conduziu à determinação de medidas de prevenção. 

Estas são a base da monitoração biológica e consistem em verificar se a concentração destes 

agentes ou de seus metabólitos no organismo dos trabalhadores está dentro dos níveis 

estabelecidos na legislação nacional. Os valores limite de exposição profissional obrigatório e os 

valores limites biológicos obrigatórios permitidos são determinados por meio de estudos 

epidemiológicos, experimentais e casos clínicos. 

Um agente químico3 pode ser definido como, qualquer elemento ou composto químico, isolado 

ou em mistura, que se apresente no estado natural ou seja produzido, utilizado ou libertado em 

consequência de uma atividade laboral, incluindo sob a forma de resíduo, seja ou não 

intencionalmente produzido ou comercializado. 

A principal referência normativa seguida neste âmbito é o Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de 

fevereiro. O presente diploma consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos 

no trabalho e transpõe para a ordem interna a Diretiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de 

Dezembro de 2009, que estabelece uma terceira lista de valores limite de exposição profissional 

indicativos para a aplicação da Diretiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 de Abril de 1998, e altera 

a Diretiva n.º 2000/39/CE, de 8 de Junho de 2000. 

 
 

3 Decreto-Lei n.º 24/2012,de 6 de Fevereiro. 
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Os agentes químicos podem existir em suspensão na atmosfera, nos estados sólido, líquido ou 

gasoso. 

Quadro 19 - Agentes químicos 

ESTADO SÓLIDO 

Poeiras 

Suspensão no ar de partículas esferoidais de pequeno tamanho, formadas 

pelo manuseamento de certos materiais e por processos mecânicos de 

desintegração. 

Fibras 

Partículas aciculares provenientes de uma desintegração mecânica e cujo 

comprimento excede em mais de 3 vezes o seu diâmetro. 

Atualmente, só se consideram como pneumoconióticas as fibras que possuem 

um comprimento superior a 5 micrómetros e um diâmetro inferior a 3 

micrómetros. 

Fumos 

Suspensão no ar de partículas esféricas procedentes de uma combustão 

incompleta (smoke) ou resultante da sublimação de vapores, geralmente 

depois da volatilização a altas temperaturas de metais fundidos (fumes). 

Pó Total 
Todas as partículas sólidas, independentemente do seu tamanho, num dado 

momento, presentes no meio ambiente. 

Pó respirável 
Fração de pó total, tendo as suas partículas um diâmetro equivalente não 

superior a 7 micron. 

ESTADO LÍQUIDO 

Aerossóis (mist) 
Suspensão no ar de gotículas cujo tamanho não é visível à vista desarmada e 

provenientes da dispersão mecânica de líquidos. 

Neblinas (fog) 

Suspensão no ar de gotículas líquidas visíveis e produzidas por condensação 

de vapor. 

 

ESTADO GASOSO 

Gases 
Estado físico normal de sertãs substâncias a 25⁰C e 760 mm Hg de pressão 

(105 Pa absolutos). 

Vapores 
Fase gasosa de substâncias que, nas condições-padrão (25⁰C e 760 mm Hg), se 

encontram no estado sólido ou no estado líquido. 

 

Experimentalmente demonstra-se que nem todos os indivíduos reagem de igual modo aos 

contaminantes num mesmo ambiente. Pois uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos, 

podem originar diferentes níveis de resposta biológica. 
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No entanto, o único fator relacionado com a causa de doença profissional que está sujeito a um 

controlo rígido é a concentração do contaminante. O fator seguinte mais significativo, sobre o 

qual se pode exercer controlo, é a duração de exposição. 

A dose, ou quantidade de contaminante suscetível de causar dano, é independente dos fatores 

intrínsecos, sendo expressa pela seguinte relação: 

 

Em que: 

t – tempo ou duração de exposição (expresso em anos); 

C – concentração média ponderada do contaminante (expressa em mg.m-3 e referida 

geralmente a um turno de oito horas de trabalho. 

A dose (D) exprime-se, neste caso, em mg.m-3 ×ano. 

A norma portuguesa NP 1796: 2007 sobre valores-limite de exposição destina-se a todos os 

locais de trabalho onde se verifica a libertação de substâncias nocivas resultantes dos processos 

de trabalho. 

Os valores-limite de exposição devem ser usados como guia de controlo de risco para a saúde, 

mas não devem ser usados como linha divisória entre concentrações seguras e perigosas. 

Importa definir valores limite de exposição (VLE), é a concentração de agentes químicos à qual 

se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, sem 

efeitos adversos para a saúde. 

Consideram-se as categorias de VLE seguidamente apresentadas: 

− Valor limite de exposição – média ponderada (VLE – MP): 

Concentração média ponderada para um dia de trabalho de 8 horas e uma semana de 40 

horas, à qual se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar 

expostos, dia após dia, sem efeitos adversos para a saúde. 

− Valor limite de exposição – curta duração (VLE – CD): 
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Concentração à qual se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar 

repetidamente expostos por curtos períodos, desde que o valor de VLE-MP não seja 

excedido e sem que ocorram efeitos adversos, tais como: 

1. Irritação; 

2. Lesões crónicas ou irreversíveis dos tecidos; 

3. Efeitos tóxicos dependentes da dose ou taxa de absorção; 

4. Narcose que possa aumentar a probabilidade de ocorrência de lesões acidentais, 

auto-fuga diminuída ou reduzir objetivamente a eficiência do trabalho. 

O VLE-CD é definido como uma exposição VLE-MP de 15 min que nunca deve ser 

excedida durante o dia de trabalho, mesmo que a média ponderada seja inferior ao 

valor limite. Exposições superiores ao VLE-MP e inferiores ao VLE-CD não devem 

exceder os 15 min e não devem ocorrer mais do que 4 vezes por dia. Estas exposições 

devem ter um espaçamento temporal de 60 min, pelo menos. 

− Valor limite de exposição – concentração máxima (VLE – CM) 

 Concentração que nunca deve ser excedida durante qualquer período da exposição. 

Define-se agente químico perigoso, segundo o Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de Fevereiro, 

como: 

− Qualquer agente químico classificado como substância ou mistura perigosa de acordo 

com os critérios estabelecidos na legislação aplicável sobre classificação, embalagem e 

rotulagem de substâncias e misturas perigosas, esteja ou não a substância ou mistura 

classificada nessa legislação, salvo tratando -se de substâncias ou misturas que só 

preencham os critérios de classificação como perigosas para o ambiente; 

− Qualquer agente químico que, embora não preencha os critérios de classificação como 

perigoso nos termos da subalínea anterior, possa implicar riscos para a segurança e 

saúde dos trabalhadores devido às suas propriedades físico-químicas ou toxicológicas e 

à forma como é utilizado ou se apresenta no local de trabalho, incluindo qualquer 

agente químico sujeito a um valor limite de exposição profissional. 
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3.1. Efeitos fisiológicos de alguns agentes químicos 

3.1.1. Partículas 

Segundo o tipo de lesão que ocasionam podemos distinguir: 

− Partículas inertes – Podem ficar retidas nos pulmões. Podem apresentar problemas a 

concentrações muito elevadas. 

Exemplos: Alguns carbonatos, celulose, caulino. 

− Partículas fibrogénicas ou pneumoconiónicas – Partículas suscetíveis de provocar 

reações químicas ao nível dos alvéolos pulmonares, dando origem a doenças graves 

(pneumoconioses). 

Exemplos: Sílica livre, cristalina (silicose), amianto (asbestose). 

− Partículas sensibilizantes – Podem atuar sobre a pele (sensibilizantes por penetração 

cutânea) ou sobre o aparelho respiratório (sensibilizantes por inalação). 

Exemplos: Madeiras tropicais, cromatos, resinas. 

− Partículas tóxicas (sistémicas) – Podem causar lesões em um ou mais órgãos viscerais, 

de uma forma rápida e em concentrações elevadas (intoxicações agudas) ou lentamente 

e em concentrações relativamente baixas (intoxicações crónicas). 

A maioria das poeiras metálicas é tóxica. Destacam-se entre outras as de chumbo, 

cádmio, manganês, berílio, crómio, etc. Podem ainda originar cancro e alterações no 

sistema nervoso central. 

Desde sempre considerada no mundo mineiro como uma das maiores ameaças, a “Silicose dos 

Mineiros” é talvez a doença profissional que ainda nos nossos dias continua a afetar milhares de 

mineiros e as suas famílias por todo o mundo. 

A silicose é uma doença provocada pela inspiração prolongada de poeiras ricas em sílica. A sua 

presença provoca alterações nos alvéolos pulmonares, que por sua vez veem dificultada a sua 

ação nas trocas gasosas, o que provoca um maior esforço por parte do coração para aumentar 

o fluxo sanguíneo. Em consequência disto o coração sofre uma hipertrofia que depois evolui 

para insuficiência cardíaca, sendo esta insuficiência que leva à morte dos doentes. 
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A silicose provocada pela sílica, a suberose provocada pelo pó de cortiça, as asbestoses 

provocadas pelas fibras de amianto, a siderose provocada pelas poeiras de ferro, e outros tipos, 

são doenças incluídas no grande grupo das Pneumoconioses, doenças do foro pulmonar e 

respiratório. 

A sílica é um agente de origem física (apesar de estar incluído em termos de VLE26 na NP27 nº 

1796 de 2003 referente a produtos químicos), na realidade tem uma ação mecânica, ou seja, a 

sílica é um mineral inerte que atua provocando lesões/cortes nos tecidos celulares pulmonares, 

sendo a sua ação relevada pela sua presença em maior ou menor quantidade na atmosfera que 

se respira. 

Atualmente a presença de poeiras ricas em sílica é muito baixa nesta mina. 

A Lusorecursos medirá e controlará regularmente, as poeiras respiráveis e a fração das poeiras 

totais para uma melhor proteção dos seus trabalhadores. 

As medições serão efetuadas com uma periodicidade semestral. O tipo de equipamento a 

utilizar é constituído por bombas de aspiração, onde são montados dois tipos de filtros, filtro de 

poeiras respiráveis ou poeiras totais. 

Este equipamento acompanha o trabalhador que exerce a sua atividade na área onde queremos 

medir e identificar as poeiras, efetuando-se este procedimento trimestralmente nas diversas 

áreas. 

 

3.1.2. Gases e Vapores 

− Irritantes – Têm uma ação química ou corrosiva, produzindo inflamação dos tecidos com 

os quais entram em contacto. Estes podem atuar em: 

✓ Pele, nariz e garganta (primeiros tecidos epiteliais com os quais têm 

contacto): Irritantes muito solúveis. Ex: amoníaco; 

✓ Todas as partes do sistema respiratório: Irritantes de solubilidade moderada 

– cloro, ozono – e alguns irritantes pouco solúveis como a acroleína, 

presente nos gases de escape de motores diesel; 

✓ Todo o organismo: irritantes secundários. Ex: ácido sulfúrico. 
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− Asfixiantes – Podem ser classificados em asfixiantes simples e químicos.  

✓ Os simples são os que, sem interferir nas funções do organismo, podem 

provocar asfixia, por reduzirem a concentração de oxigénio no ar. Ex: azoto, 

hidrogénio, acetileno. 

✓ Os de atuação química interferem no processo de absorção de oxigénio no 

sangue ou nos tecidos. Ex: monóxido de carbono, cianetos. 

− Narcóticos ou Neurotóxicos – Exercem uma ação depressiva sobre o sistema nervoso 

central produzindo um efeito anestésico após absorção pelo organismo. Ex: éter etílico, 

acetona. 

− Tóxicos (sistémicos): Os vapores orgânicos são produtos tóxicos sistémicos e, tal como 

as poeiras anteriormente referidas, podem causar lesões em vários órgãos, tais como o 

fígado e os rins. Ex: hidrocarbonetos halogenados (tetracloreto de carbono, 

tricloroetileno, clorofórmio). Outros podem acumular-se na medula óssea e noutros 

órgãos do sistema nervoso, causando lesões de gravidade elevada. Ex: hidrocarbonetos 

aromáticos – benzeno, etc.). 

De seguida apresentam-se alguns gases com a descrição das suas características e a principal 

fonte que o origina. Estes agentes químicos perigosos poder-se-ão encontrar essencialmente no 

interior da mina. 

Quadro 20 - Agentes químicos perigosos- Gases 

GASES CARACTERÍSTICAS FONTES 

CO Monóxido de Carbono Incolor Inodoro 
Motores de combustão (Pás 

carregadoras, etc.) 

CO2 Dióxido de Carbono Incolor Inodoro 
Motores de combustão (Pás 

carregadoras, etc.) 

NO2 Dióxido de Azoto Castanho claro Com cheiro ativo 
Motores de combustão (Pás 

carregadoras, etc.) 

H2S Acido Sulfídrico Incolor Com cheiro ativo 

Motores de combustão (Pás 

carregadoras, etc.) 

(Detonações em minério de 

pirite) 

SO2 Dióxido de Enxofre Incolor Com cheiro ativo 
Motores de combustão (Pás 

carregadoras, etc.)  
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(Detonações em minério de 

pirite) 

NH3 Amoníaco Incolor Com cheiro ativo Explosivos (ANFO) 

NO Monóxido de Azoto Incolor Inodoro 
Motores de combustão (Pás 

carregadoras, etc.) 

NH4 Metano Incolor Com cheiro ativo 
Atmosferas potencialmente 

explosivas (Tanques, Silos, etc.) 

 

3.2. Intoxicação e neuropatias 

A intoxicação é o estado decorrente da alteração de saúde devido a ação de um agente químico 

estranho ao organismo. Os principais modos de contacto com agentes químicos podem ocorrer 

por exposição ocupacional, médica, acidental, alimentar ou suicida. 

A absorção pode ocorrer pela via respiratória, onde a absorção de cerca de 4 Kg de oxigénio em 

8 horas de trabalho por cerca de 80 m2 de área útil dos alvéolos pulmonares propicia grande 

facilidade, pela via cutânea ou oral. Estes mecanismos dependem do transporte de moléculas 

do agente químico pelas membranas celulares lipoprotéicas, portanto, substâncias lipossolúveis 

têm maiores facilidades de penetração no organismo. A distribuição no organismo depende do 

tipo de agente químico envolvido. A sua ação vai ser resultado da alteração de um processo 

bioquímico do organismo. 

As enzimas desempenham um fator preponderante na toxidade de um agente, podem converter 

substâncias, a princípio não tóxica, em tóxica. A principal sede de ação enzimática é o fígado, 

onde enzimas atuam no sentido de reduzir a toxidade e aumentar sua excreção.  

Há três tipos de neuropatias: 

− A neuropatia sensorial afeta os nervos que levam informações das sensações das várias 

partes do corpo para o cérebro. Quando uma coisa está quente ou fria, qual a textura, 

a dor causada por algum objeto ou calor, etc. Esta é a forma mais comum de neuropatia. 

Pode causar dor, dormência ou formigamento nas extremidades, e finalmente, 

incapacidade para sentir calor, frio ou qualquer outra sensação nas áreas afetadas;  

− A neuropatia independente afeta os nervos que controlam as atividades involuntárias 

do corpo, como do estômago, intestino, barriga e até mesmo o coração. Pode causar 
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impotência nos homens, neuropatia na bexiga (quando a bexiga não consegue esvaziar 

totalmente), diarreia ou estômago inchado; 

− A neuropatia motora afeta os nervos que mandam os sinais para os músculos que 

permitem movimentos como andar e mexer os dedos. Esta forma de neuropatia causa 

fraqueza nos músculos.  

No diagnóstico da neuropatia, normalmente leva-se em conta a procura por ajuda médica 

quando o paciente se queixa de dores. Os pacientes masculinos queixam-se de problemas de 

ereção. Frequentes infeções urinárias podem ser pistas, como também diarreia ou prisão de 

ventre, vómitos, ou sintomas que se assemelham à úlcera.  

O diagnóstico é imediato quando os reflexos já não respondem normalmente, ou existe uma 

diferença na pressão sanguínea quando há mudança na posição do paciente, reclinada para a 

sentada. São sinais que permitem aumentar a atenção para o açúcar no sangue, e evitar 

problemas futuros. No diagnóstico de neuropatia, se só um lado do corpo for afetado, recebe o 

nome de neuropatia assimétrica. Se forem os dois lados, simétrica. Se só um nervo for atingido, 

chama-se mononeuropatia. Se vários nervos forem atingidos, denomina-se polineuropatia.  

Apesar da existência de alguns tratamentos para neuropatia, é difícil curar ou repor nervos 

afetados. O que pode ser feito é a manutenção da glicemia o mais próximo possível do normal, 

fazer exercícios regularmente, e manter o peso perto do ideal. Isto limitará o estrago que a 

glicemia alta pode causar aos nervos. Os exercícios farão com que os músculos enfraquecidos 

pela diminuição da atividade dos nervos, fiquem mais fortes. 

 

3.3. Avaliação de riscos de agentes químicos  

Quando se utilizam produtos químicos é importante analisar aspetos relacionados com o 

produto ou substância química em questão, que obrigatoriamente constam na sua ficha técnica 

tais como: 

− Composição química, nº CAS; 

− Propriedades Físico-Químicas: 

✓ Explosivos; 
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✓ Comburentes; 

✓ Inflamáveis; 

✓ Facilmente inflamáveis; 

✓ Extremamente inflamáveis; 

− Propriedades Toxicológicas: 

✓ Tóxicos; 

✓ Muito tóxicos; 

✓ Nocivos; 

✓ Corrosivos; 

✓ Sensibilizantes; 

Com efeitos graves por exposição prolongada 

− Efeitos específicos na saúde humana: 

✓ Carcinogénicos; 

✓ Mutagénicos; 

✓ Tóxicos para a reprodução. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de Fevereiro, durante a avaliação de riscos deve-se 

verificar a existência de agentes químicos perigosos no local de trabalho. 

Se a avaliação revelar a existência de agentes químicos perigosos, deve-se avaliar os riscos para 

a segurança e a saúde dos trabalhadores resultantes da presença desses agentes, tendo em 

consideração, nomeadamente: 

− As suas propriedades perigosas; 

− As informações relativas à segurança e à saúde constantes das fichas de dados de 

segurança de acordo com a legislação aplicável sobre classificação, embalagem e 

rotulagem das substâncias e misturas perigosas e outras informações suplementares 
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necessárias à avaliação de risco fornecidas pelo fabricante, designadamente a avaliação 

específica dos riscos para os utilizadores; 

− A natureza, o grau e a duração da exposição; 

− A presença simultânea de vários agentes químicos perigosos; 

− As condições de trabalho que impliquem a presença desses agentes, incluindo a sua 

quantidade; 

− Os valores limite estabelecidos nos anexos I, II e III do diploma referido; 

− Os valores limite de exposição profissional a agentes cancerígenos ou mutagénicos e ao 

amianto, estabelecidos em legislação especial; 

− O efeito das medidas de prevenção implementadas ou a implementar; 

− Os resultados disponíveis sobre a vigilância da saúde efetuada. 

A avaliação de riscos é atualizada quando: 

− Se verifiquem alterações significativas que a possam desatualizar; 

− Seja ultrapassado o valor limite de exposição profissional obrigatório ou o valor limite 

biológico; 

− O resultado da vigilância da saúde justificar a necessidade de nova avaliação. 

Na avaliação de riscos incluem -se todas as atividades específicas, nomeadamente a 

manutenção, em que seja previsível a possibilidade de exposição significativa ou de produção 

de efeitos nocivos para a segurança e a saúde, ainda que tenham sido tomadas todas as medidas 

técnicas adequadas. 

Para o caso específico das poeiras, a análise e avaliação resultam dos valores medidos, que 

depois de comparados com os valores da Norma Portuguesa 1796/2003 e pelo Regulamento 

Geral de Minas e Pedreiras – DL n. º162/90 de 22 de Maio Legislação nos darão os valores 

suscetíveis da classificação dos níveis de empoeiramento a que os trabalhadores estão expostos 

nas áreas de trabalho avaliadas. 
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O exercício de atividades que envolva agentes químicos perigosos só pode ser iniciado após 

avaliação de riscos e execução das medidas preventivas adequadas. 

 

3.4. Medidas de prevenção e controlo de agentes químicos 

Deve-se assegurar que os riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores resultantes da 

presença no local de trabalho de um agente químico perigoso sejam eliminados ou reduzidos ao 

mínimo mediante: 

− A conceção e organização de métodos de trabalho adequados; 

− A utilização de equipamento adequado para trabalhar com agentes químicos; 

− A utilização de processos de manutenção que garantam a segurança e a saúde dos 

trabalhadores; 

− A redução ao mínimo do número de trabalhadores expostos ou suscetíveis de estar 

expostos; 

− A redução ao mínimo da duração e do grau de exposição; 

− A adoção de medidas de higienização adequadas; 

− A lavagem das frentes de trabalho na mina; 

− A redução ao mínimo da quantidade de agentes químicos necessários à atividade; 

− A utilização de processos de trabalho adequados que assegurem, nomeadamente, a 

segurança durante o manuseamento, a armazenagem e o transporte de agentes 

químicos perigosos e respetivos resíduos. 

− Utilização de proteções individuais.  

− Manutenção dos despoeiradores existentes; 

− Manutenção dos filtros de ar condicionado das cabines; 

− Vigilância médica: 
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✓ Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos e suscetíveis de contrair 

doenças; 

✓ Criação de rotinas específicas nos exames de admissão e exames periódicos 

adicionais e ocasionais que atendam às características de exposição do 

trabalhador ao agente em causa; 

✓ Vigilância dos parâmetros biológicos de exposição e rasteio com os parâmetros 

de exposição dados pela Higiene Industrial. 

− Formação e informação: 

✓ Assegurar a formação contínua em práticas e procedimentos de segurança; 

✓ Informar os trabalhadores acerca dos riscos de exposição aos agentes que 

manipulam ou que estão expostos, bem como os resultados das avaliações 

efetuadas.



 

 
212 

 

4. Riscos Biológicos 

Os riscos biológicos nos locais de trabalho apresentam algumas características que os 

distinguem dos demais grupos: 

− Os agentes etiológicos não são de natureza ocupacional; 

− A ocorrência da doença depende das condições ou circunstâncias em que o trabalho é 

executado e da exposição ocupacional, que favorece o contacto, o contágio ou a 

transmissão. 

Os agentes etiológicos estão, geralmente, mencionados no próprio nome da doença e são 

comuns às doenças infeciosas e parasitárias não relacionadas com o trabalho. Os agentes 

etiológicos estão disseminados no meio ambiente, dependentes de condições ambientais e de 

saneamento e, da prevalência das doenças na população em geral, vulneráveis às políticas gerais 

de vigilância e da qualidade dos serviços de saúde. 

As consequências para a saúde, da exposição do trabalhador a fatores biológicos presentes em 

situações de trabalho, incluem quadros de infeção aguda e crónica, parasitoses e reações 

alérgicas e tóxicas a plantas e animais. As infeções podem ser causadas por bactérias, vírus, 

riquétsias, clamídias e fungos. 

Definem-se agentes biológicos como sendo os microrganismos, incluindo os geneticamente 

modificados, as células, os endoparasitas humanos e outros suscetíveis de provocar infeção, 

alergia ou toxicidade. 
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Quadro 21 - Agentes biológicos 

AGENTES BIOLÓGICOS 

Bactérias 

As bactérias são organismos simples que conseguem sobreviver e multiplicar-se 

sem ser necessário um hospedeiro para completar o seu desenvolvimento, desde 

que o meio ambiente lhes seja favorável. 

Vírus 

Os vírus são as formas de vida mais simples, constituídas unicamente por material 

genético que precisam sempre das células do hospedeiro, ser vivo infetado, para 

se reproduzirem. 

Fungos 

Os fungos são formas complexas de vida cujo habitat natural é o solo. 

Apresentam uma estrutura vegetativa chamada micélio, podendo apresentar 

hifas e reproduzem-se a partir de esporos. 

Parasitas 
Os parasitas podem ser unicelulares ou pluricelulares e são habitualmente 

distribuídos por três grupos, os protozoários, os vermes e os artrópodes. 

 

4.1. Avaliação de riscos de agentes biológicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de Abril, nas atividades suscetíveis de apresentar um 

risco de exposição a agentes biológicos, deve-se proceder à avaliação dos riscos, mediante a 

determinação da natureza e do grupo do agente biológico, bem como do tempo de exposição 

dos trabalhadores a esse agente. 

Nas atividades que impliquem a exposição a várias categorias de agentes biológicos, a avaliação 

dos riscos deve ser feita com base no perigo resultante da presença de todos esses agentes. 

A avaliação dos riscos deve ter em conta todas as informações disponíveis, nomeadamente: 

− A classificação dos agentes biológicos que apresentam ou podem apresentar riscos para 

a saúde humana; 

− O risco suplementar que os agentes biológicos podem constituir para trabalhadores cuja 

sensibilidade possa ser afetada, nomeadamente por doença anterior, medicação, 

deficiência imunitária, gravidez ou aleitamento; 

− As recomendações da Direcção-Geral da Saúde sobre as medidas de controlo de agentes 

biológicos nocivos à saúde dos trabalhadores; 
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− As informações técnicas existentes sobre doenças relacionadas com a natureza do 

trabalho; 

− Os potenciais efeitos alérgicos ou tóxicos resultantes do trabalho; 

− O conhecimento de doença verificada num trabalhador que esteja diretamente 

relacionada com o seu trabalho. 

A avaliação dos riscos deve ser repetida periodicamente e ainda se houver alteração das 

condições de trabalho suscetível de afetar a exposição dos trabalhadores a agentes biológicos. 

 

4.2. Medidas de prevenção e controlo de agentes biológicos 

Deve-se evitar a utilização de agentes biológicos perigosos sempre que a natureza do trabalho 

o permita, substituindo-os por outros agentes que, em função das condições de utilização e no 

estado atual dos conhecimentos, não sejam perigosos ou causem menos perigo para a 

segurança ou saúde dos trabalhadores. 

Se não for tecnicamente viável a aplicação do procedimento referido anteriormente, o risco de 

exposição deve ser reduzido a um nível tão baixo quanto for tecnicamente possível, para 

proteger adequadamente a segurança e a saúde dos trabalhadores, designadamente através 

das seguintes medidas: 

− Limitação ao mínimo do número de trabalhadores expostos ou com possibilidade de o 

serem; 

− Modificação dos processos de trabalho e das medidas técnicas de controlo para evitar 

ou minimizar a disseminação dos agentes biológicos no local de trabalho; 

− Aplicação de medidas de proteção coletiva e individual, se a exposição não puder ser 

evitada por outros meios; 

− Aplicação de medidas de higiene compatíveis com os objetivos da prevenção ou redução 

da transferência ou disseminação acidental de um agente biológico para fora do local 

de trabalho; 

− Utilização do sinal indicativo de perigo biológico, constante do anexo II, e de outra 

sinalização apropriada, de acordo com a sinalização de segurança em vigor; 
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− Elaboração de planos de ação em casos de acidentes que envolvam agentes biológicos; 

− Verificação da presença de agentes biológicos utilizados no trabalho fora do 

confinamento físico primário, sempre que for necessário e tecnicamente possível; 

− Utilização de meios de recolha, armazenagem e evacuação dos resíduos, após 

tratamento adequado, incluindo o uso de recipientes seguros e identificáveis sempre 

que necessário; 

− Utilização de processos de trabalhos que permitam manipular e transportar, sem risco, 

os agentes biológicos. 
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5. Riscos Ergonómicos 

A Ergonomia, segundo a Associação Internacional de Ergonomia, trata-se de uma disciplina 

relacionada com o conhecimento fundamental das interações entre os seres humanos e outros 

elementos de um sistema. 

A adaptação do trabalho às características do ser humano, bem como o aumento de sua 

eficiência e bem-estar é papel da Ergonomia, onde as respostas do organismo humano a fatores 

ambientais são observadas. Para além disto a ergonomia também planeia e avalia a intervenção 

no meio para atingir os seus objetivos e trata de definir para projetos de produtos, estações de 

trabalho, sistemas de controlo, sistemas de informação, diálogos computadorizados, 

organização do trabalho, operacionalização da tarefa e programas instrucionais, parâmetros tais 

como:  

− Interfaciais: configuração, morfologia, arranjo físico, dimensões, alcances de máquinas, 

equipamentos, consolas, bancadas, painéis e mobiliários; 

− Instrumentais: configuração, conformação, arranjo físico e topologia, priorização, 

ordenação, padronização, compatibilização e consistência, localização de painéis de 

supervisão (sinópticos, mostradores) e/ou comandos; 

− Informacionais: visibilidade, legibilidade, compreensibilidade e quantidade de 

informação, priorização e ordenação, padronização, compatibilização e consistência, 

arranjo físico, topologia e localização de componentes sígnicos - caracteres 

alfanuméricos e símbolos iconográficos -, de sistemas de sinalização de segurança ou de 

orientação, de painéis sinópticos, telas de monitores de vídeo e mostradores, de 

manuais operacionais e apoios instrucionais; 

− Acionais: priorização e ordenação, padronização, compatibilização e consistência, 

arranjo físico, topologia e localização, configuração, conformação, apreensibilidade, 

dimensões, movimentação e resistência de comandos manuais e pediosos; 

− Comunicacionais: articulação e padronização de mensagens verbais por alto-falantes, 

microfones e telefonia; priorização e ordenação, arranjo físico, localização, 

configuração, conformação e dimensões de equipamentos de comunicação oral; 
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− Cognitivos: compreensibilidade, consistência da lógica de codificação e representação, 

compatibilização de repertórios, significação das mensagens; processamento de 

informações, coerência dos estímulos, das instruções e das ações e decisões envolvidas 

na tarefa, compatibilidade entre a quantidade de informações, complexidade e/ou 

riscos envolvidos na tarefa; navegação de acordo com as estratégias do usuário de 

resolução de problemas; qualificação, competência e proficiência do operador; 

− Movimentacionais: limite de peso para levantamento e transporte manual de cargas, 

segundo a distância horizontal da carga em relação à região lombar da coluna vertebral, 

o curso vertical do levantamento ou abaixamento da carga, a origem e o destino da 

carga, conformação da carga, a frequência de manipulação da carga; 

− Espaciais/arquiteturais: ventilação, insolação e iluminação do ambiente; isolamento 

acústico e térmico; áreas de circulação e layout de instalação das estações de trabalho; 

ambiente gráfico; cores do ambiente e dos elementos arquiteturais; 

− Físico-ambientais: iluminação, ruído, temperatura, vibração, radiação, pressão, dentro 

dos limites da higiene e segurança do trabalho, e considerando as especificidades da 

tarefa; 

− Químico-ambientais: toxicidade, vapores e aerossóis; agentes biológicos 

(microrganismos: bactérias, fungos e vírus), que respeitem padrões de assepsia, higiene 

e saúde; 

− Segurança: controle de riscos e acidentes através de atividades de prevenção, pela 

manutenção de máquinas e equipamentos, pela utilização de dispositivos de proteção 

coletiva e, em último caso, pelo uso de equipamentos de proteção individual 

adequados, pela supervisão constante da instalação dos ductos, alarmes e da planta 

industrial em geral; 

− Operacionais: programação da tarefa, interações formais e informais, ritmo, 

repetibilidade, autonomia, pausas, supervisão, precisão e tolerância das atividades da 

tarefa, controlos de qualidade; 

− Organizacionais: parcelamento, isolamento, participação, gestão, avaliação, jornada, 

horário, turnos e escala de trabalho, seleção e formação para o trabalho; 
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− Instrucionais: programas de formação, procedimentos de execução da tarefa; 

reciclagens e avaliações; 

− Urbanos: planeamento e projeto do espaço da cidade, sinalização urbana e de 

transporte, terminais rodoviários, ferroviários e metroviários, áreas de circulação e 

integração, áreas de repouso e de lazer, sistemas públicos de informação. 

O sistema ergonómico é constituído por um conjunto de homens, máquinas e procedimentos 

interagindo entre si num determinado ambiente. 

Os seus objetivos práticos são a eficiência e a segurança das combinações Homem-máquina, 

Homem-espaço de trabalho e Homem-ambiente, juntamente com o conforto e a satisfação dos 

indivíduos envolvidos. 

A análise de postos de trabalho processa-se, de uma forma crescente, do Homem para a 

máquina, espaço de trabalho e ambiente, mas sempre com o homem como centro desta 

estrutura de referência. 

 

5.1. Interação homem-máquina 

O homem recebe informações através de mostradores (displays) da máquina, processa essas 

informações, toma uma decisão e executa-a sobre comandos da máquina. Esta irá efetuar a 

operação decidida, cujo resultado é o output. 

Partindo do conceito informação-decisão, deve-se procurar saber se o operador recebe toda a 

informação necessária para a tomada de decisão e se aquela é apresentada adequadamente 

pelos mostradores, se as suas decisões podem ser fácil e eficientemente captadas ou se são 

necessários melhores comandos e ainda se os mostradores e os comandos são compatíveis 

entre si e bem localizados num painel adequado. 

 

5.2. Interação homem-espaço de trabalho 

A interação do Homem com o espaço de trabalho que o rodeia pressupõem o estudo dos 

elementos que possam afetar a posição, a postura e o alcance da faixa esperada de utilizadores 

e, consequentemente, o seu conforto e eficiência. 
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Como exemplo desses elementos temos o tamanho e a posição de cadeiras, máquinas, 

secretárias, consolas, corredores e máquinas adjacentes. 

O equipamento deve acomodar não só o utilizador médio, mas também (através de 

ajustamento, se necessário) 90 % (ou mais, se possível) da população esperada de utilizadores. 

 

5.2.1. Projeto de postos de trabalho 

Um plano de trabalho muito alto, um comando demasiado afastado do operador, determina a 

adoção de uma postura desequilibrada; um cabo fino de uma ferramenta impede um pleno 

contacto com a mão; um orifício estreito na cobertura de uma máquina torna difícil a deteção 

de uma avaria e, consequentemente, a sua reparação. 

Particularmente, neste domínio do dimensionamento é essencial a intervenção desde a 

conceção do posto de trabalho, da ferramenta ou do objeto. A correção de um sistema existente 

é geralmente difícil e dispêndios.  

Existem, atualmente, numerosos dados sobre a conceção dimensional das oficinas, postos de 

trabalho, ferramentas, máquinas e comandos. A sua utilização sistemática é possível, em certos 

casos bem definidos e simples. Noutros casos, as exigências do trabalho têm consequências 

contraditórias sobre o plano dimensional. 

5.2.2. Considerações acerca do assento 

No princípio deste século desenvolveu-se gradualmente o conceito de que o bem-estar e a 

eficiência aumentam e a fadiga diminui se o indivíduo puder estar sentado no seu posto de 

trabalho. A justificação é, fundamentalmente, de ordem fisiológica. Quando uma pessoa 

trabalha de pé, necessita de desenvolver um esforço muscular estático para manter as 

articulações dos pés, dos joelhos e das ancas em posições fixas; este esforço cessa quando a 

pessoa se senta. 

O objetivo fundamental do assento não é, pois, apenas aliviar o peso distribuído nos pés, mas 

também suportar o indivíduo de modo que ele possa manter uma postura estável enquanto 

trabalha, relaxando os músculos não necessários para o seu trabalho. 

Apresentam-se de seguida as seguintes recomendações para os assentos: 
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− Se possível, os pés devem ficar apoiados no chão. Caso contrário, deve prever-se um 

descanso apropriado e estável para os mesmos; 

− A altura do assento acima do chão não deve ser superior ao comprimento inferior da 

perna; o assento deverá ser ajustável, se estiver prevista a sua utilização por indivíduos 

de diferentes estaturas; 

− A superfície do assento deve ser horizontal ou inclinada para trás segundo um ângulo 

de pelo menos 5⁰. 

A cadeira reclinável deverá ter as seguintes características: 

− Atura do encosto (acima do assento) de 50 cm; 

− Apoio lombar; 

− Ligeira concavidade ao nível do tórax; 

− Inclinação ajustável (104⁰-120⁰) com dispositivo de travamento. 

5.2.3. Interação homem-ambiente 

Na interação do ser humano com o ambiente que o rodeia temos de considerar os diferentes 

agentes ou contaminantes. 

A abordagem do ambiente físico e químico é indispensável para o controlo do risco de doenças 

profissionais e cumprimento das normas de conforto. 

Não há mensagens sensoriais eficazes sem um ambiente luminoso e acústico adequado; não há 

ação sobre o comando das máquinas se a temperatura é demasiado elevada; não é possível 

permanecer num local onde o ar não é respirável. Nestes dois últimos casos é possível trabalhar 

recorrendo a dispositivos de proteção individual de características adequadas. 

A medição de um elemento do ambiente deve também ser pertinente relativamente à tarefa 

que o operador, controlador ou reparador deve cumprir. Pouco importa que o ambiente 

luminoso geral de uma oficina atinja um nível suficiente se o ponto particular da máquina a vigiar 

se situa na obscuridade e não é bem visível. 

Não nos devemos limitar a medições periódicas de despistagem e controlo. Frequentemente é 

necessário caracterizar um ambiente no decurso da análise de uma tarefa específica. Deverá 
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então proceder-se à despistagem das incompatibilidades entre a tarefa e o ambiente, entre a 

tarefa e a fonte de incómodo ou, ainda, entre a tarefa e a fonte de acidente potencial. 
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6. Riscos Psicossociais 

Os riscos psicossociais têm um impacto significativo na saúde dos trabalhadores, nas 

organizações e também na economia.  

Estes estão relacionados a problemas nos locais de trabalho, tais como violência, assédio, stress 

ocupacional e a intimidação no trabalho. Ou seja, estão relacionados, na organização, gestão e 

no desempenho do trabalho, bem como, o seu contexto económico e social.  

O trabalho realizado em horários “não comuns” (turnos ou fins-de-semana), sobrecarga de 

horário e de trabalho, ambiente de trabalho, o isolamento entre outros, são fatores que podem 

provocar efeitos significativos a nível emocional, cognitivo e até problemas de saúde físicos ou 

mentais.  

A prevenção dos riscos psicossociais na atividade laboral, exige um envolvimento proativo e 

dinâmico por parte da entidade patronal e por parte dos trabalhadores e seus representantes. 

A informação, a sensibilização e a comunicação organizacional, promove o bom desempenho e 

desenvolvimento pessoal, bem como, o bem-estar mental e físico dos trabalhadores. 

Um ambiente seguro e saudável no local de trabalho, proporciona um melhor desempenho na 

própria organização.
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 PLANO DE AÇÃO 

A introdução das modificações propostas nos documentos de topo do Sistema de Gestão 

constitui uma mudança importante, na Empresa que é obrigatório gerir, sob pena de não serem 

alcançados os objetivos propostos. 

 

1. Gestão da mudança durante a implementação do sistema de gestão 

Ao longo dos últimos 50 anos, a Indústria Extrativa Europeia tem vindo a sofrer um processo 

considerável de mudança. A maioria das empresas sobreviventes teve de enfrentar sérias crises 

ao longo das últimas décadas.  

A inovação organizacional é uma estratégia ativa de gestão dos recursos humanos e da 

tecnologia tem constituído elementos decisivos na sobrevivência e alguma revitalização 

industrial. A primeira vaga foi de reestruturação e drástica redução de efetivos (downsizing), 

liderada pelo setor do carvão. 

Nos meandros da indústria, há consciência do facto de que a mudança veio para ficar. 

Neste contexto, a introdução do Sistema Revisto de Gestão Integrada da Segurança, Saúde e 

Bem-Estar do Trabalho nesta Empresa, deste Setor Industrial, pode ser considerada como uma 

oportunidade, que cria condições para que, a partir deste momento, a empresa fique preparada 

para a mudança contínua, em todos os outros processos internos, onde a mesma é já, ou possa 

vir a ser, necessária. 

É difícil operar mudanças, em particular devido à burocracia existente. Por conseguinte, para 

implementar esta mudança, há que "preparar o que não está preparado". Deve ser uma 

preocupação crucial dos gestores, criar condições para a mudança e moldar os processos que 

conduzem a novas formas de organização. 
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2. Recomendações para gerir esta mudança 

2.1.  Compromisso visível do topo 

Para começar, os Trabalhadores, os Diretores e os Capatazes têm de interiorizar a necessidade 

da mudança. Depois, os Diretores não devem estar apenas envolvidos e empenhados, 

competindo-lhes, sobretudo, apontar o caminho, acompanhando e fiscalizando as operações de 

perto. Através do seu envolvimento pessoal, os Diretores têm um rosto. Em vez de pessoas 

desconhecidas, são pessoas reais, determinadas a atingir os seus objetivos. 

Neste contexto, é necessário assegurar a coerência entre palavras e atos. As pessoas dão mais 

importância às ações do que às conversas. Os Diretores devem pôr em prática o que dizem. 

O comportamento dos Diretores tem, pois, um importante significado simbólico. 

 

2.2. Comunicar visões claras 

Igualmente fundamental é a clareza da visão; porquê a empresa tem de mudar, o que vai mudar, 

quando e como será concretizada a mudança, com o envolvimento de quem. Os trabalhadores 

têm necessidade de diretrizes claras, que tornem possível relacionar ações parciais com toda a 

operação. Os objetivos finais devem ser muito bem definidos e a mudança tem de ser realizada 

completamente, com o constante “feedback” de todos os participantes. 

A urgência da mudança não é evidente para muitos trabalhadores. É necessário solicitar que 

terminem os atos inseguros, os comportamentos inadequados e as rotinas erradas, nos casos 

em que as pessoas pensam, erroneamente, estar a agir da melhor forma. 

A comunicação tem de ser um processo contínuo. A clareza de objetivos não é suficiente; os 

trabalhadores têm de ser constantemente informados dos eventuais dividendos dos seus 

esforços. Parte da adesão progressiva à mudança deriva da satisfação de se atingirem novos 

objetivos. 

A comunicação é considerada uma ferramenta eficaz para, simultaneamente aumentar e 

diminuir o sentimento de incerteza. Como ponto de partida, há que fomentar uma sensação de 

urgência. 
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2.3. Confiança 

A confiança tem de ser construída e adquirida, o que leva o seu tempo. A confiança pode perder-

se, subitamente, com pequenos erros. Para a maioria das pessoas, a confiança é especialmente 

importante quando existe a perceção de um futuro incerto, como é o caso neste momento. Por 

conseguinte, a desconfiança constitui um problema fundamental que vamos ter de tratar. A 

desconfiança é reconhecida como um dos principais obstáculos a ultrapassar durante este 

processo. 

A confiança terá de ser adquirida de três formas: 

− Através de uma ação competente com resultados positivos; 

− De uma atitude franca e aberta; 

− Com encontros diretos, abertos e pessoais, entre Diretores, Capatazes e trabalhadores. 

Os esforços para informar os trabalhadores sobre os motivos da mudança, sobre a própria 

mudança e sobre os resultados, têm de ser considerados meios de construir confiança. A 

perceção dos Diretores como pessoas reais, preocupadas com o futuro da empresa e dos 

respetivos trabalhadores, é crucial.  

Por último, há que mencionar as medidas a adotar para implementar as mudanças de modo 

socialmente compatível. A garantia de que a empresa cumpre com o que se comprometeu 

contribui para reduzir o stresse e a desmotivação. A incerteza não é, de modo algum, um 

contexto gerador de confiança. 

As negociações com os representantes dos Trabalhadores, na Comissão de Higiene e Segurança, 

numa fase precoce, assumem uma importância primordial para a construção de confiança e para 

a instauração da comunicação. 

 

2.4. Cultura 

Cultura e empresa são indissociáveis. Ainda mais do que as normas definidas ou explícitas, uma 

cultura de empresa implica as regras não escritas. Na sua forma mais simples, a cultura 

organizacional pode ser explicada nos seguintes termos; “O modo como se fazem as coisas por 
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aqui”. Podem esclarecer-se os processos de mudança a empreender como a resposta à 

necessidade de "fazer as coisas de modo diferente”. 

A transição de uma cultura orientada para a produção, para uma cultura orientada para a 

produção em segurança, constitui um dos objetivos fundamentais deste exercício. 

Os trabalhadores estão habituados a que os supervisores lhes resolvam os problemas, mas é 

necessário que sejam eles a fazer isso. O que se pretende, é que pensem por eles próprios. A 

responsabilidade pessoal acrescida, resulta em tarefas mais compensadoras. Significa isto, uma 

mudança radical no comportamento de trabalhadores e gestores, bem como na sua relação com 

o seu trabalho, os colegas e a empresa. 

O “lado humano” da organização é difícil de mudar e exige mais do que palavras. Leva algum 

tempo para que os Diretores, os Capatazes e os Trabalhadores se apercebam de que fazem, 

também eles, parte da solução. Essa descoberta acontece porque o novo contexto, no qual 

trabalhavam, sofre mudanças drásticas. O resultado é de que têm que "desaprender" velhas 

rotinas e aprender a assumir novas responsabilidades. 
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3. Instrumentos a utilizar 

Existe uma ampla gama de instrumentos de gestão que pode ser utilizada para realizar e apoiar 

a mudança. Entre esses instrumentos de gestão, contam-se alguns dos mais importantes, 

quanto a nós, e que são: 

− Diálogo social; 

− Formação e comunicação; 

− Auditorias ao sistema; 

− Procedimentos específicos. 

Porém, as experiências de várias empresas indicam que mais importantes do que os próprios 

instrumentos são a forma, o momento e o âmbito em que são utilizados. Quanto mais tempo e 

energia são investidos na intensificação do processo de mudança, menos relevante se torna o 

conteúdo do instrumento. 

 

3.1. Diálogo social 

Atualmente, as "relações laborais" entre a Gestão e os Trabalhadores ou os seus representantes 

da Comissão de Higiene e Segurança, são reuniões regulares que não acrescentam nem ajudam 

nada na implementação de quaisquer inovações. Usam-se, frequentemente, as reuniões para 

decisões táticas, para "comprar tempo", diferir conflitos e protelar decisões. 

Contudo, na economia global moderna, o "tempo" é demasiado valioso. O diferimento de 

decisões estratégicas ou de inovações de carácter tecnológico ou organizacional pode relevar-

se desastroso. Assim, a qualidade da comunicação entre Diretores, Capatazes e os 

Trabalhadores assume importância renovada e deverá evitar a perda desnecessária de tempo 

na adoção e implementação de decisões estratégicas que condicionam o futuro da empresa, 

como é o caso. 

Terá de se conquistar a confiança de ambas as partes e derrubar os obstáculos existentes. No 

entanto, essa melhoria não se traduz em mais frequentes e longas conversações. Transparência, 

confiança e apoio mútuo são condições e efeitos de um diálogo melhorado. 
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3.2. Formação e comunicação 

Apenas um grande esforço de formação, a todos os níveis, poderá tornar possível uma mudança 

deste tipo. Este esforço implicará uma intensificação substancial de programas de formação, já 

em curso neste domínio. Temos uma longa tradição nesta área e dispomos de uma muito boa 

unidade de formação profissional.  

A formação deve, essencialmente, ser ministrada pelos Diretores e Capatazes, que têm de ser, 

por sua vez, preparados para esta tarefa através de uma "formação para formadores" especial. 

O seu envolvimento produzirá um efeito colateral positivo, melhorando a comunicação entre 

estes níveis e os níveis inferiores. 

Estes programas terão de ser, um misto de formação teórica e prática. Uma definição mais clara 

das necessidades e das medidas de formação possibilita, igualmente, verificar a aquisição de 

competências aos níveis individual e dos grupos e validá-la. 

As seguintes diretrizes aplicam-se, em larga medida, aos Capatazes Gerais, bem como aos 

Capatazes: 

− Antecipar; 

− Cooperar; 

− Comunicar, comunicar e comunicar vertical e horizontalmente. 

Para muitos, a adaptação a estas mutações não será fácil, na medida em que terão de 

desaprender padrões comportamentais profundamente enraizados. Na maioria dos casos, o 

plano de formação proposto, que se apresenta, foi pensado para lhes dar apoio. 

3.3. Auditorias ao sistema 

A realização de Auditorias periódicas ao Sistema de Gestão permite medir o grau de adesão à 

estratégia global e à eficácia desse Sistema de Gestão. 

Sendo possível uma avaliação das necessidades de mudança do próprio Sistema no sentido de 

corrigir deficiências detetadas, garantindo que o mesmo cumpre a legislação aplicável, e uma 

perfeita integração com os outros Sistemas de Gestão da Empresa. 
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Tornam-se, por isso, um instrumento privilegiado da gestão da mudança, com vista a uma 

melhoria contínua.  

Tendo isto em conta, propõe-se em Anexo, um plano e um programa das Auditorias a realizar, 

num prazo de três anos após a fase da Implementação do Sistema. 
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 FORMAÇÃO 

1. Introdução 

A Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional representam, atualmente, um dos domínios mais 

densos e mais importantes da Política Social das Nações Unidas, como um dos elementos 

fundamentais da Qualidade do Trabalho. 

A estratégia assenta, entre outras premissas, na consolidação de uma Cultura de Prevenção dos 

Riscos do Trabalho. 

Por outro lado, verifica-se, um recrudescimento preocupante do número de acidentes de 

trabalho em certos Países e em certos sectores. Tal pode indicar que a abordagem preventiva, 

não foi ainda perfeitamente compreendida e integrada pelos intervenientes, nem aplicada de 

forma efetiva no terreno. 

As transformações na organização do trabalho, designadamente o aparecimento de 

modalidades mais flexíveis de organização do tempo de trabalho e uma gestão dos recursos 

humanos mais individual e baseada numa obrigação de resultados, têm uma incidência 

profunda sobre os problemas da saúde no trabalho. Observa-se, assim, o aparecimento de 

muitas doenças consideradas emergentes, como o stress, a depressão ou a ansiedade, bem 

como outros fenómenos preocupantes como a violência no trabalho, o assédio e a intimidação. 

Essas doenças não estão ligadas à exposição a um risco específico, mas a um conjunto de fatores, 

como a organização das tarefas, as modalidades de organização do tempo de trabalho, as 

relações hierárquicas, a fadiga associada aos transportes e ao grau de aceitação da diversidade 

étnica e cultural na Organização. 

As estratégias de Prevenção destes novos riscos sociais, que devem também integrar a 

incidência das dependências (em particular as relacionadas com o álcool, medicamentos e 

drogas de abuso) não podem deixar de estar presentes nos planos de prevenção das Empresas. 

Estes, como veremos mais adiante, não podem deixar de conter Planos de Formação dirigidos a 

todos os intervenientes do Sistema de Prevenção de riscos da Empresa. 

Tal como em outros sectores, a elaboração de um Plano de Formação, de apoio à 

Implementação de Sistema de Gestão da Prevenção de Riscos ocupacionais, dirigido aos quadros 
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superiores (p.e. Diretores, Chefes de Departamento e Técnicos Superiores) de empresas 

mineiras, implica uma abordagem prévia da Contribuição da Formação para os Planos de 

Prevenção nessas organizações, antecedida de uma análise sobre que conceito de Prevenção se 

deve considerar nesta matéria.  

A prevenção terá sempre de ser assumida no seu conceito moderno e atual de Prevenção 

Integrada, que tem também em conta, as componentes humanas e organizacionais do Trabalho. 

  



 

 
232 

 

2. Contribuição da formação para os planos de prevenção  

2.1. Conceito de prevenção 

A Prevenção, no âmbito da Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho, é a ação de evitar ou 

diminuir os riscos profissionais através de um conjunto de disposições e medidas a adotar em 

todas as fases e domínios da atividade das organizações. 

A lógica da Prevenção desenvolve-se por uma sequência metodológica composta pelos 

seguintes passos, a deteção do perigo, a avaliação do risco e o controlo do risco. 

A identificação dos perigos é a primeira etapa do processo preventivo e é da maior importância 

no diagnóstico preliminar. 

A avaliação dos riscos é o elemento-chave do processo de Prevenção. Seguindo a seguinte 

sequência metodológica: identificar o risco, estimar o risco (frequência e gravidade) e valorizar 

o risco, com a finalidade de determinar a aceitabilidade do risco. 

Com base na informação reunida na avaliação, pode passar-se à ação sobre os riscos, visando a 

eliminação dos mesmos ou, pelo menos, a sua minimização. Este processo designa-se por 

controlo de riscos. 

Ainda, no âmbito da lógica da Prevenção, há que considerar vários tipos de abordagem 

(ativa/passiva, coletiva/pessoal), as mais importantes para este tema, são as seguintes: 

Prevenção Corretiva: Modo de prevenção que consiste em agir sobre os riscos declarados 

através de dispositivos, equipamentos ou outras medidas colocadas no seu ponto de 

manifestação. 

Prevenção Integrada: Modo de ação que consiste em agir a montante, particularmente na fase 

de conceção, tendo em vista a obtenção da otimização das soluções preventivas (elevada 

eficácia preventiva e produtiva). Na prevenção integrada tem-se em conta os diversos fatores 

de risco associados a todos os componentes do trabalho (componentes materiais, 

organizacionais e humanas do Trabalho). 
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2.2. O surgimento do conceito de “Prevenção integrada” 

Após a 2ª Guerra Mundial, a ação das Organizações começa a internacionalizar-se, face ao 

desenvolvimento das tecnologias, dos sistemas de transporte e da comunicação. Nas décadas 

seguintes, os acordos internacionais de comércio e a formação de blocos regionais de integração 

económica aceleram os fluxos de matérias-primas, produtos, serviços, dinheiro e pessoas, e, 

num segundo momento de uma economia para outra, através de estruturas multiterritoriais, 

num processo designado de mundialização. 

Nas últimas décadas o desenvolvimento e a vulgarização das novas tecnologias de informação e 

comunicação em particular, impulsionaram aquele movimento, especialmente ao nível da 

circulação de capitais e, mais recentemente, de fluxos de informação, pressionando processos 

de liberalização, privatização e desregulamentação. Assiste-se, assim, à radicalização das etapas 

anteriores num processo que se designa de globalização. 

Todo este contexto torna inadequado o sistema tradicional de Organização do Trabalho, 

suportado numa acentuada parcialização do trabalho, numa estrutura hierárquica rígida e num 

elevado grau de especialização das tarefas, constrangedor da iniciativa e criatividade necessárias 

à inovação e, à necessidade de atender a todo um vasto conjunto de interações com o ambiente 

externo. 

As abordagens da Organização do Trabalho vão também evoluindo, alargando-se a toda a 

Organização. Já não integra apenas o processo produtivo, mas num segundo momento, absorve 

a consideração dos problemas levantados pelas Relações Humanas estabelecidas no seio da 

organização. 

Os choques petrolíferos dos anos 70 e a crise que geraram abalaram o modelo em que assentava 

a gestão organizacional. 

As abordagens sociotécnicas da organização do trabalho, traduzindo uma rutura de paradigma 

da gestão, permitem considerar as organizações como sistemas abertos e complexos. 

São sistemas abertos porque recebem contributos (inputs) do exterior (pessoas, tecnologia e 

matéria-prima) e processam produtos e serviços para o exterior (outputs). 

Como sistemas abertos as organizações recebem influências do exterior e influenciam o 

exterior, não sendo exceção o domínio da Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho. 
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Neste caso importam alguns fatores de risco e exportam, para o seu exterior, outros fatores de 

risco. 

São complexos porque integram dois subsistemas - o subsistema social que integra a cultura, os 

valores, as estruturas, as normas e os papéis, e o subsistema técnico que se reporta às 

tecnologias produtivas e organizacionais - os quais interagem e se condicionam mutuamente. 

Esta abordagem permite considerar as especificidades internas a ter em conta (que tecnologias, 

que sistemas sociais, que formas de gestão) para o desenvolvimento e a adoção dos modelos 

mais adequados, no sentido de assegurar a resposta aos mercados. 

Com a retoma económica e social do pós-guerra, gradualmente, a partir dos anos 50, constata-

se a insuficiência e os desajustamentos da Prevenção Corretiva na segurança e saúde do 

trabalho, dando lugar ao desenvolvimento da Prevenção Integrada. 

As organizações não podiam ser geridas em qualquer domínio (incluindo a Higiene, Segurança e 

Saúde do Trabalho) só a partir de um desses subsistemas.  

Equacionaram-se não só os fatores de risco associados ao subsistema Técnico (agentes Físicos, 

Químicos e Biológicos) mas, também, os fatores de risco associados ao subsistema Social 

(fatores Humanos e Organizacionais do Trabalho). 

Numa 1ª fase, a Prevenção Integrada, começou ainda centrada nos fatores materiais do 

trabalho, mas evoluiu, mais tarde, rapidamente, no sentido da consideração de fatores 

Humanos e Organizacionais do Trabalho. Ainda neste domínio se refletiram os efeitos da rutura 

de paradigma da gestão introduzido pela abordagem sociotécnica. 

A prevenção evolui numa dimensão integrada na estratégia de gestão da própria organização, 

atenta aos objetivos económicos (produtividade e disfunções organizacionais) e sociais (nova 

consciência do valor da saúde) em causa. 

Por exemplo, na Europa, foi adotada, em 12 de Junho de 1989, a nova Diretiva – Quadro (Diretiva 

89/391/CEE), o que constituiu o primeiro ato de grande alcance Social no âmbito do Ato Único 

e que passa a ser a pedra angular da nova Política, estabelecendo os grandes princípios que 

devem reger a política de Segurança e Saúde no Trabalho, com um significativo impacte nas 

legislações nacionais dos Estados Membros. 
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Desta nova filosofia resulta que a problemática da Prevenção nas Empresas já não se pode 

confinar a determinados riscos específicos ou a determinados trabalhadores, devendo ser 

assumida globalmente quanto a todos os aspetos relacionados com o trabalho, incluindo a 

interação dos riscos e o conjunto dos fatores psicossociais e, ter como horizonte a promoção da 

melhoria da Segurança, da Saúde e do Bem-estar dos Trabalhadores. 

A Diretiva–Quadro aponta, assim, a necessidade de as Empresas desenvolverem as capacidades 

de Gestão, nela integrando a prevenção dos riscos profissionais, como forma do Empregador 

reunir, organizar e dar melhor proveito a um conjunto de meios suficientes e adequados à 

promoção da Segurança, Saúde e de bem-estar para níveis e padrões elevados. 

É neste contexto que surge o conceito dos Serviços de Prevenção, enquanto Sistema de Gestão, 

o qual dê coerência às atividades a desenvolver e obtenha a uma perfeita integração no processo 

produtivo, na Organização da Empresa e no seu processo de Desenvolvimento. 

É ainda de referir que esta Diretiva considera como fundamental o papel que deve ser 

desempenhado pelos Trabalhadores. Partindo do pressuposto que os Trabalhadores não são o 

objeto da prevenção, mas sim agentes/“atores” da prevenção, define como dimensões 

fundamentais do seu envolvimento, a informação e a formação, devendo o campo da sua 

participação estender-se à consulta e à cooperação em diversos domínios das atividades 

preventivas. 

Portugal, com o regime jurídico atual, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 441/91 que entrou em 

vigor a partir de 1 de Julho de 1992 e que transpôs a Diretiva acima mencionada, passou a dispor 

de um novo quadro de referência conceptual e legal. 

Aplica-se, essencialmente, a todas as atividades e a todos os trabalhadores por conta de outrem 

e aos respetivos empregadores, bem como aos trabalhadores independentes e equiparados, 

visa a Prevenção dos riscos profissionais, a promoção da Saúde, etc. 

Uma das obrigações estabelecidas é a de aplicar as medidas necessárias, tendo em conta os 

Princípios Gerais da Prevenção. Esta nova abordagem da Prevenção dos Riscos Profissionais 

introduz a responsabilidade intransferível dos empregadores, de assegurarem a Segurança e a 

Saúde dos Trabalhadores, em todos os aspetos relacionados com o Trabalho. 
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Esta responsabilidade pressupõe, à partida, que a Prevenção deve ser gerida nos próprios locais 

de trabalho, em função de todos os riscos declarados e sobre todos os intervenientes, 

privilegiando as medidas que conduzem à eliminação dos Riscos. 

Embora a expressão Prevenção Integrada não apareça, explicitamente, na Legislação, os 

Princípios Gerais da Prevenção podem ser considerados como os principais fundamentos da 

abordagem da Prevenção Integrada nas Empresas. 

A nova perspetiva da abordagem preventiva, no sentido de estabelecer a prioridade da 

Prevenção, só pode ser concretizada se, na prática, tanto nas atividades dos serviços de 

Prevenção, como na própria Gestão da Prevenção nas Empresas, a hierarquia dos Princípios 

Gerais for respeitada. Se assim não for, estar-se-á sempre em presença das abordagens 

preventivas de índole corretiva, estabelecidas na antiga abordagem, anterior ao Decreto-Lei. 

Caso o seja, estar-se-á perante uma Prevenção Integrada. 

A hierarquia dos Princípios Gerais da Prevenção é a seguinte: 

1) Evitar ou eliminar os Perigos; 

2) Avaliar os Riscos que não podem ser evitados ou eliminados; 

3) Combater os Riscos, na origem; 

4) Adaptar o trabalho ao Homem, agindo sobre a conceção, a organização e os métodos 

de trabalho e de produção; 

5) Realizar todos estes objetivos tendo em conta o estado de evolução da técnica; 

6) Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou pelo que se assuma como 

menos perigoso; 

7) Integrar a Prevenção dos Riscos num sistema coerente que abranja a Produção, a 

Organização, as Condições de Trabalho e o Diálogo Social; 

8) Adotar, prioritariamente, as medidas de proteção coletiva, recorrendo às medidas de 

Proteção individual unicamente no caso de a situação impossibilitar qualquer outra 

alternativa; 

9) Formar, (Sensibilizar) e Informar os Trabalhadores. 
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A evolução da perspetiva sobre a Prevenção, não está apenas relacionada, com os fatores de 

produção. Com efeito, evoluiu ao mesmo tempo, o próprio conceito de “saúde no trabalho”, 

sendo esta entendida, já não como um mero estado de ausência de doença, mas como 

necessidade de se promover um ambiente de bem-estar, gerador de fatores motivacionais dos 

trabalhadores, integrando, as novas preocupações sobre os fatores associados, como sejam os 

ritmos de trabalho e os fatores psicossociais. 

Na atualidade, entende-se que a promoção da saúde no trabalho deve traduzir-se numa 

intervenção global e integrada, envolvendo todos os trabalhadores, todos os sectores e todas 

as dimensões da Empresa. Assim, além dos domínios tradicionais da Segurança e Saúde no 

Trabalho (os componentes materiais do trabalho, o ambiente de trabalho e a vigilância médica 

dos trabalhadores) a prevenção deve ainda englobar a própria Organização do Trabalho e as 

relações sociais da Empresa. 

Esta perspetiva supõe o desenvolvimento das metodologias específicas inerentes às principais 

valências envolvidas (a segurança, a higiene e a saúde do trabalho) e por outro lado, o 

desenvolvimento das metodologias próprias das abordagens complementares, como sejam a 

ergonomia, a psicossociologia do trabalho e o recurso sistemático à formação e à informação. 

Tais realidades vieram suscitar a necessidade da Prevenção se moldar em novas metodologias, 

capazes de gerarem uma perceção global do quadro de interação entre todos estes riscos 

profissionais, de se apoiarem numa avaliação constante de todos os riscos e de se traduzirem 

em intervenções preventivas sempre enquadradas pela Informação, pela Formação e por 

formas de Participação. 

Os Serviços de Prevenção nas Empresas justificam-se, afinal, na ótica da gestão por antecipação 

(intervenção sobre os procedimentos) porque a jusante, (corrigir os riscos declarados) bastaria 

um conjunto de intervenções pontuais. Os Serviços de Prevenção devem ser um conjunto de 

meios humanos, materiais e organizacionais, capazes de polarizar a Gestão da Prevenção dos 

Riscos Profissionais na Empresa, tendo em vista a adequada proteção da Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores. 

A Função da Prevenção dos Riscos Profissionais, como abordagem integradora na Empresa, 

surge assim, como dimensão estratégica da Gestão das Empresas. 

Em todo este contexto, a avaliação dos riscos assume um papel fundamental, porque é a partir 

deste processo que se devem determinar as abordagens preventivas, tendo em conta: 
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1) As prioridades de intervenção; 

2) As necessidades de Informação e de Formação; 

3) As medidas técnicas e organizativas; 

4) O controlo periódico das condições de trabalho; 

5) O grau de exposição dos trabalhadores aos riscos; 

6) As necessidades de vigilância da saúde dos trabalhadores. 

A conjugação de todas estas abordagens supõe, naturalmente, O PLANEAMENTO, para que seja 

garantida a adequabilidade e a eficácia das medidas, a par dos seus bons resultados ao nível da 

Gestão Empresarial. 

 

2.3. A formação  

Como referido acima a política Universal de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho, assenta na 

promoção de abordagens preventivas, associando todos os intervenientes, a fim de desenvolver 

uma verdadeira cultura de prevenção dos riscos, que permita antecipá-los e controlá-los. 

A Convenção n.º 155 da OIT (ratificada pelo Decreto n.º 1/85, de 16 de Janeiro e desenvolvida 

pelo D.L. 441/91, de 14 de Novembro) estabelece a necessidade de definição de uma política 

coerente em Segurança e Saúde no Trabalho, centrada em quatro eixos fundamentais: 

• Atuação sobre os componentes materiais do trabalho; 

• Atuação ao nível das relações homem / componentes materiais do trabalho, tendo em 

vista a adaptação do trabalho às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores; 

• Ação ao nível da Formação e da qualificação profissional, necessária à obtenção de bons 

níveis de segurança e saúde no trabalho; 

• Desenvolvimento de circulação de informação adequada à construção de redes de 

prevenção de riscos profissionais, desde o local de trabalho até ao plano Nacional. 



 

 
239 

 

Do mesmo modo está definido no artigo 5.º do D.L.n.º 441/91 que a Política Nacional Portuguesa 

de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, haverá que desenvolver-se em vários eixos, um dos 

quais é a Formação e Qualificação. 

A prevenção dos riscos profissionais constitui um domínio de consenso, desenvolvendo um 

papel muito significativo no desenvolvimento da organização do trabalho e da motivação dos 

trabalhadores, dando sentido a intervenções abrangentes que potenciam a melhoria das 

condições de trabalho e de vida, a melhoria da produtividade, o desenvolvimento do espírito de 

iniciativa e a racionalização da cadeia produtiva. 

Mas, assegurar um ambiente de trabalho controlado, pressupõe melhorar o conhecimento dos 

riscos por parte de todos os intervenientes. Tal implica desenvolver uma abordagem 

simultaneamente global e preventiva, onde se incluem os domínios da Educação, da 

Sensibilização e da Formação. 

O papel dos recursos humanos numa organização Empresarial é, hoje, visto de uma forma 

diferente daquela que caracterizou o paradigma da Sociedade Industrial. No novo contexto, o 

que se pretende dos recursos humanos de uma organização empresarial já não se fica pelo 

domínio da eficiência da execução de tarefas pré-determinadas, mas sim evoluindo no sentido 

da compreensão dos processos desenvolvidos e, portanto, da sua identificação com a Empresa, 

com os seus objetivos globais e com as suas prioridades. 

Tudo isto pressupõe o desenvolvimento dos fatores motivacionais do trabalhador, 

individualmente considerado e da valorização dos seus saberes individuais, inseridos numa 

estratégia de valorização do trabalho. 

Uma consequência dessas estratégias é a dinamização da formação profissional, no alargamento 

das formas de participação e no desenvolvimento de uma cultura da Empresa. 

Esta nova forma de ver as pessoas exige, que sobre elas se desenvolvam intervenções que 

garantam a sua preservação física e psíquica e, como tal, constituem o vetor fundamental da 

gestão estratégica das Organizações. 

A Educação (indução de valores) não começa com a entrada no mundo do trabalho. Deve ser 

integrada nos programas escolares (segundo o modelo aplicado em certos países em matéria de 

segurança rodoviária) ou como disciplina própria nos cursos profissionais. 
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A sensibilização deve mobilizar instrumentos variados e adaptados à situação de cada 

interveniente. 

É, no entanto, a Formação Profissional Contínua, que se reveste de maior importância neste 

domínio. Esta Formação deve ser realizada a um ritmo regular e ser adaptada às realidades do 

trabalho quotidiano, a fim de ter um impacte direto sobre o ambiente de trabalho, o que implica 

uma orientação em função das especificidades e sensibilidades nacionais, regionais, locais e 

sectoriais. 

Em Portugal tudo isto ficou perfeitamente reconhecido no ACORDO DE CONCERTAÇÃO 

ESTRATÉGICA DE 1996, no âmbito da Concertação Social, que consubstanciou as suas 

preocupações em objetivos e medidas de que se mencionam a seguir aqueles que se referem a 

esta matéria: 

1) Dinamização de ações nos domínios da Formação e da Informação Técnica por parte de 

uma Rede Nacional de Prevenção de Riscos; 

2) Inclusão progressiva de matérias de SHST nos currículos escolares e de Formação 

Profissional; 

3) Estruturação de linhas de produção de instrumentos de divulgação, informação técnica 

e formação em SHST; 

4) Desenvolvimento destas linhas de divulgação, informação e formação de acordo com os 

cronogramas as prioridades e as metodologias definidas para os programas de ação de 

curto e médio prazo; 

5) Apoio à Formação de técnicos de prevenção dos vários níveis, de acordo com as 

necessidades nacionais; 

6) Reforço da capacidade técnica e da participação dos Parceiros Sociais, nomeadamente 

no âmbito da Formação de representantes dos trabalhadores e dos empregadores para 

o desenvolvimento da SHST nos locais de trabalho; 

7) Implementação junto dos trabalhadores e empregadores portugueses, em particular 

através das suas estruturas associativas, de campanhas de Informação, sensibilização e 

Formação, sobre os riscos profissionais. 
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Do que foi anteriormente mencionado, decorre que, uma de entre as muitas funções dos 

Serviços de Prevenção de uma Empresa, independentemente da modalidade de Serviço 

adotada, é o de implementar um Sistema de Gestão de Prevenção de Riscos Profissionais e de 

conceber e desenvolver Planos de Formação sobre esta matéria e/ou, de gerir recursos externos 

necessários a esta observância. 

Esta Formação deve incidir sobre todos os atores do Sistema de Prevenção. O Sistema de Gestão 

da Prevenção das Empresas é composto de vários atores: 

− Empregadores ou Gestores; 

− Representantes de Empregadores ou dos Gestores; 

− Trabalhadores; 

− Representantes de Trabalhadores; 

− Profissionais de Higiene e Segurança do Trabalho; 

− Profissionais de Medicina do Trabalho. 

A natureza das intervenções de todos estes atores pressupõe um processo de aquisição de 

competências adequadas às exigências das suas funções e atividades. 

A dimensão da formação necessária a todos estes intervenientes pressupõe uma estratégia 

capaz de gerar os recursos necessários e de estruturar todo um sistema que garanta a qualidade 

e adequabilidade das ações a desenvolver. Em tal âmbito haverá que destacar a Formação 

habilitante (como pressuposto do exercício da atividade por parte de alguns dos intervenientes) 

e a Formação qualificante dos profissionais de Higiene e Segurança e de Medicina do Trabalho, 

estreitamente relacionada com os referenciais dos processos de reconhecimento destes 

intervenientes. 

Na Formação dos Empregadores e seus Representantes é importante desenvolver ações 

dirigidas à criação de competências de integração da Gestão da Prevenção, no processo de 

desenvolvimento da Organização Empresarial. 

A Formação dos Trabalhadores no domínio da Prevenção dos Riscos Profissionais assume uma 

importância fundamental, na medida em que visa criar competências e interiorizar 



 

 
242 

 

comportamentos adequados. Já a Formação dos Representantes dos Trabalhadores tem que 

incluir as dimensões fundamentais do seu papel no Sistema: 

1) Assegurar a participação e o diálogo, tendo em vista o alcançar dos objetivos fixados de 

comum acordo com os Empregadores; 

2) Pronunciar-se e propor medidas para prevenir os Riscos Profissionais. 

O exercício das funções e atividades inerentes aos Representantes dos Trabalhadores 

pressupõem a existência de um conjunto de capacidades nos domínios do “saber-saber” do 

“saber-fazer” e do “saber-ser” que deve configurar todo um quadro de objetivos gerais da 

Formação, onde importa destacar: 

− O reconhecimento da função “Representante dos Trabalhadores” no quadro da 

participação no Sistema de Prevenção na Empresa; 

− O conhecimento do processo produtivo da Empresa como um todo para poderem 

identificar e hierarquizar os riscos profissionais, tendo em vista a adoção de medidas 

técnicas e organizativas, em obediência aos Princípios Gerais da Prevenção; 

− A identificação de diversos tipos de informação e o conhecimento de técnicas da sua 

utilização no contexto de situações concretas do exercício da sua função de 

Representantes dos Trabalhadores; 

− A identificação de necessidades de Formação para os trabalhadores, o conhecimento 

das atividades de Formação realizadas e a avaliação da sua eficácia; 

− O conhecimento da Organização da Empresa e, em particular, da Organização dos 

serviços de Higiene, Segurança e Saúde do Trabalho, tendo em vista a integração da 

Prevenção na dinâmica da Empresa. 

“Para que um Processo Formativo e/ou um Plano de Formação obtenham os resultados 

esperados é essencial que a Organização tenha sempre presente que: 

− A Formação deve ser dirigida para as verdadeiras necessidades da Organização; 

− A Formação deve ser participada, não só ao nível da decisão, mas também na elaboração 

da decisão; 
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− A Formação deve ser reconhecida por quem a recebe e por quem a dá, como um 

instrumento privilegiado de Gestão; 

− A Formação deve preceder a mudança, deve preparar para a mudança e, nunca, ser uma 

consequência da mudança; 

− Deve ter-se a noção que a Formação é um projeto para a vida, ou seja, a Formação é um 

processo contínuo; 

− A Formação implica adesão e interesse (aprender a aprender); 

− Devem ser dados incentivos à autoformação. 

Atualmente pensa-se que não basta formar as pessoas para um dado posto de trabalho, é 

necessário formar as pessoas na globalidade para assim transformar o Ambiente Organizacional. 

“As Organizações têm que estar preparadas para aproveitar o potencial de transformação 

depois da Formação. Um dos aspetos fundamentais da Formação é integrar atitudes novas, 

potenciá-las, sem o que, não surtirá os efeitos desejados.” (Fátima Jorge & Paulo Silva).  
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3. Plano de formação 

3.1. Geral 

Este Plano de Formação Profissional deve estar integrado (ser uma das etapas) de um Processo 

de Formação Profissional. Deve ser um projeto resultante da Estratégia (onde existe a visão de 

que a mudança é necessária) e das Políticas Social e de Formação das próprias Empresas. Nesta 

última (Política de Formação) devem estar definidos os Objetivos Globais a atingir nesta matéria. 

A primeira etapa a ser realizada, tratada e validada é a etapa de diagnóstico das necessidades 

formativas (utilizando como metodologias e técnicas de captura e análise de necessidades, uma 

reunião geral prévia, um inquérito geral, entrevistas pessoais e um questionário a cada um dos 

potenciais formandos – alvo), na qual terá que ser confirmada esta necessidade de formação. 

Esta etapa permitirá saber, também, quais são e qual o estádio de desenvolvimento desses 

formandos-alvo relativamente às competências existentes e às competências exigidas e fazer, 

assim, o levantamento dos “gaps” das suas necessidades formativas para além de identificar o 

estádio desejável, para que se considere que a ação tenha sucesso. Foram, por isso, definidos 

também, os critérios de avaliação da ação para saber se a mesma, após a realização, foi eficaz. 

A fase da validação dos resultados desta etapa, com as Administrações e com todos os 

envolvidos, permitirá criar amplos consensos na leitura desta necessidade. 

Estaremos, assim, nesse momento, numa situação em que sabemos, quais são os formandos-

alvo (de entre Diretores, Chefes de Departamento e Técnicos Superiores, sendo que esta 

Formação só envolverá alguns de cada vez, em vários anos consecutivos, para cobrir toda a 

população) e quais as necessidades de formação desses formandos, numa perspetiva do 

presente e do futuro e o potencial dos mesmos para adquirir os conhecimentos e competências 

a transmitir por este Plano de Formação. 

Este Plano de Formação visa (tem como finalidade) a criação de conhecimentos, competências, 

atitudes e formas de comportamento que permitam, a integração da Gestão da Prevenção, no 

âmbito da HSST, no processo de Desenvolvimento da Organização da Empresa. Esta Formação 

será alimentada com uma grande diversidade de produtos pedagógicos e de ações de 

informação, compatíveis com os perfis e disponibilidade dos destinatários. 
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Nele, serão definidos a forma como irão decorrer as ações de Formação, o local (o espaço físico), 

os métodos de trabalho pedagógico, os conteúdos formativos e as respetivas técnicas, 

metodologias e práticas pedagógicas a utilizar (o curriculum do curso). 

Durante e após a fase de execução serão realizadas, as etapas complementares do processo, 

que são: 

− A pré-avaliação dos resultados da Formação, esta permite saber até que ponto foram 

atingidos ou não os objetivos previamente definidos; 

− O acompanhamento do processo de mudança pós-formação em que se vai verificar se 

o processo formativo decorreu conforme o planeado e está a ser eficaz; 

− A avaliação de todas as etapas, partindo dos critérios definidos e dos resultados 

atingidos em todas elas para saber se as necessidades previamente detetadas foram, ou 

não, satisfeitas. 

 

3.2. Objetivos 

A. OBJECTIVOS GERAIS 

1) Desenvolver as capacidades de gestão dos formandos, para a implementação de um 

Sistema de Gestão da Prevenção dos Riscos Profissionais na Empresa. 

2) Aumentar o conhecimento técnico e científico nas áreas da Higiene, Segurança e Saúde 

do Trabalho, particularmente no que se refere à Gestão da Prevenção no sentido lato e 

aos riscos do subsistema Social (fatores Humanos e Organizacionais do Trabalho) em 

particular. 

3) Promover a aquisição das competências necessárias ao novo desempenho profissional, 

balizado pelo novo Sistema de Gestão, nestes domínios. 

B. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1) Desenvolver a capacidade de abordagem e criação de competências dos formandos na 

prevenção dos novos riscos da Segurança e Saúde na Empresa, nomeadamente: 

a. No domínio cognitivo ou do “saber-saber” 
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i. A obrigação da Empresa face à prevenção de todos os riscos profissionais 

relativamente a todos os trabalhadores, em todos os aspetos relacionados 

com o trabalho; 

ii. O dever de a Empresa desenvolver as atividades preventivas de acordo com 

uma ordem fundamental de Princípios Gerais de Prevenção; 

iii. A necessidade de a Empresa disponibilizar a organização de meios 

adequados à implementação das medidas de prevenção de forma integrada 

no processo produtivo e na Gestão da própria Empresa. 

iv. Noções básicas do processo produtivo global da Empresa, para identificar e 

hierarquizar as áreas mais propensas à ocorrência destes riscos, tendo em 

vista a adoção de medidas técnicas e organizativas de prevenção. 

b. No domínio psicomotor ou do “saber fazer”. Como: 

i. Aplicar técnicas simples de identificação dos novos riscos; 

ii. Identificar momentos e aplicar técnicas de avaliação desses riscos; 

iii. Aplicar medidas simples de controlo dos riscos que não puderem ser 

eliminados; 

iv. Identificar necessidades de informação e de formação dos subordinados 

nestes aspetos; 

v. Apoiar e dinamizar auditorias e inspeções internas e externas que incluam 

estas matérias; 

vi. Pronunciar-se e propor medidas para prevenir esses novos riscos. 

c. No domínio afetivo ou do “saber ser” 

i. Como tomar a iniciativa na resolução de situações de perigo destes novos 

riscos; 

ii. Como e com quem comunicar na Empresa e fora dela, para cada um dos 

novos riscos identificados. 
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2) Desenvolver a capacidade de intervenção dos formandos no contexto da integração da 

Gestão da Prevenção da HSST na Gestão Global da Empresa. 

3) Estimular o desenvolvimento do desempenho profissional relativamente à HSST. 

C. METODOLOGIAS E MODALIDADES 

Para se atingirem os objetivos propostos, a formação criará: 

• Um clima alegre, facilitador da aprendizagem, ao longo de todo o curso; 

• A promoção e o desenvolvimento de condições de inter-aprendizagem e de 

autoformação; 

• Abordagens teóricas pertinentes, complementadas com questões e exercícios práticos 

concretos, que afetam o desempenho da Empresa no domínio da HSST e o desempenho 

profissional do formando, na sua área específica de trabalho; 

• Espaços de reflexão e de troca de opiniões e experiências, sobre cada um dos temas 

desenvolvidos. 

Neste curso, as modalidades formativas escolhidas são a formação em sala e a autoformação, 

num contexto onde será privilegiada a aprendizagem mais estratégica e tática, em detrimento 

da operacional. 

A formação em sala (a docência das ações) será da responsabilidade de formadores convidados, 

a contratar, cujo “curriculum” revele competência Técnico-Científica muito elevada em cada 

ação em causa, por se reconhecer não existirem competências internas totais para o fazer e, 

porque, com esta ação de formação, também se pretende um acesso a novas visões e a criação 

de uma rede, neste domínio, onde os técnicos estejam integrados. 

Para a auto-aprendizagem, serão postas à disposição dos formandos um conjunto vasto de livros 

e cópias de documentos relacionados com as matérias lecionadas, que permitam e incentivem 

a descoberta e exploração. 

Será pedido aos formadores contratados que, na formação em sala, seja utilizada uma mistura 

bem doseada de métodos pedagógicos afirmativos (sobretudo exposição), ativos (trabalhos de 

grupo) e interrogativos. 
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3.3. Organização 

A. PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES 

COMPONENTE SÓCIO – CULTURAL: 

Quadro 22 - Componente Sociocultural 

Ação Duração Formador Dia 
Hora 

Inicio  Fim  

1. Psicologia do Trabalho 6 horas Formador Externo  9h00 17h00 

2. Segurança do Trabalho 6 horas Formador Externo  9h00 17h00 

3. Informação, Comunicação e 

Negociação 
6 horas Formador Externo  9h00 17h00 

COMPONENTE CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA: 

Quadro 23 - Componente científico – tecnológica 

Ação Duração Formador Dia 
Hora 

Inicio  Fim  

1. Avaliação e Controlo de Riscos  6 horas Formador Externo  9h00 17h00 

2. Direito da Seg. E Saúde do 

Trabalho  

6 horas Formador Externo  9h00 17h00 

3. Gestão da Seg. E Saúde do 

Trabalho 

12 horas Formador Externo  9h00 17h00 

 

B. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I. COMPONENTE SÓCIO - CULTURAL 

I.1. Psicossociologia do Trabalho (6 Horas): 

1) A evolução atual da organização do trabalho e os novos riscos profissionais; 

2) Stresse; 

3) Riscos Psicossociais associados às relações sociais; 

4) Parâmetros de avaliação dos riscos profissionais. 

I.2. Segurança no Trabalho (6 Horas): 

1) O desenvolvimento do conceito de Prevenção Integrada; 
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2) A obrigação da Empresa face à prevenção de todos os riscos profissionais 

relativamente a todos os trabalhadores, em todos os aspetos relacionados com o 

trabalho; 

3) O dever de a Empresa desenvolver as atividades preventivas de acordo com uma 

ordem fundamental de Princípios Gerais de Prevenção. 

I.3. Informação, Comunicação e Negociação (6 Horas): 

1) O processo de informação e comunicação nas Organizações; 

2) Como e com quem comunicar na Empresa e fora dela, para cada um dos novos riscos 

identificados; 

3) A preparação de uma exposição aos subordinados sobre segurança e saúde do 

Trabalho; 

4) Como identificar necessidades de informação dos subordinados nestes aspetos; 

5) O processo de negociação nas Organizações; 

6) Negociar, apoiar e dinamizar auditorias e inspeções internas e externas, que incluam 

estas matérias; 

7) Como tomar a iniciativa na resolução de situações de perigo destes novos riscos; 

8) Pronunciar-se e propor medidas para prevenir os novos riscos. 

II. COMPONENTE CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA 

II.1. Avaliação e Controlo de Riscos (6 horas): 

1) Métodos e técnicas simples de identificação dos novos riscos; 

2) Identificar momentos e aplicar métodos e técnicas de avaliação desses riscos; 

3) Como aplicar medidas simples de controlo desses riscos que não puderem ser 

eliminados; 

4) Metodologias de controlo dos novos riscos associados à prevenção integrada. 



 

 
250 

 

II.2. Direito de Segurança e Saúde do Trabalho (6 horas): 

1) Noções gerais de Direito relevantes para a legislação da Segurança e Saúde do 

Trabalho; 

2) Enquadramento normativo das dimensões fundamentais da Gestão da Prevenção 

(âmbito, objeto e metodologias); 

3) Legislação específica relativa ao sector mineiro Mundial Ocidental. 

II.3. Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (12 horas): 

1) Noções básicas do processo produtivo global da Empresa, para identificar e 

hierarquizar as áreas mais propensas á ocorrência destes riscos, tendo em vista a 

adoção de medidas técnicas e organizativas de prevenção.  

2) A necessidade de a Empresa disponibilizar a organização de meios adequados à 

implementação das medidas de prevenção de forma integrada no processo 

produtivo e na Gestão da própria Empresa. 

3) Conceito de “Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho”; 

4) Modelos, no plano Internacional, de Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do 

Trabalho; 

5) Desenvolver a capacidade de intervenção dos formandos no contexto da integração 

da gestão da prevenção da HSST na Gestão Global da Empresa; 

6) Estimular o desenvolvimento do desempenho profissional relativamente à HSST; 

7) Domínios – Chave da Gestão da Prevenção; 

8) A problemática da Gestão Integrada da Segurança e Saúde do Trabalho, a Qualidade 

e o Ambiente. 

II.4. Acompanhamento e Coordenação do Plano: 

II.4.1.  Coordenação do Curso (a nível da Organização) 



 

 
251 

 

O Curso será coordenado e acompanhado, em todo o seu desenvolvimento, por uma comissão 

coordenadora. 

Compete, a essa comissão, aprovar os Programas detalhados das ações, as modificações que se 

mostrem necessárias a este Plano de Formação e, no final, as avaliações realizadas.  

II.4.2. Acompanhamento da Execução do Plano e Controlo das Ações (a nível da Ação): 

O Acompanhamento da Execução do Plano e o controlo das Ações de Formação é da 

responsabilidade do Diretor do Curso e permitirá, não só, fiscalizar como a execução do Plano 

se está a realizar (se as metas estão a ser cumpridas, os objetivos atingidos), como permitirá, 

igualmente, recolher um vasto conjunto de informação, tendo em vista as ações corretivas ou 

modificações do Plano, se for caso disso, a propor à comissão de acompanhamento e, a sua 

Avaliação final. 

O Apoio Logístico será prestado pelos serviços a contratar para esse efeito. Uma profissional 

desta área deverá estar bem reparada para acolher os formadores e os formandos, gerir todo o 

material pedagógico a distribuir antes, durante ou depois das Ações de Formação, assim como 

organizar todos os meios materiais envolvidos (salas próprias, existentes na Empresa para esse 

efeito e organização das mesas e cadeiras, equipamentos, meios audiovisuais, material didático, 

etc.). Organizar e providenciar, também, através da uma Empresa contratada, o serviço e 

alimentos para o almoço e para os intervalos de café. 

A nível de cada Ação o acolhimento do formador será feito pelo Diretor do Curso. 

II.5. Orçamento: 

Relativamente aos custos específicos dos Formadores os mesmos serão obtidos pelas 

negociações e contratos a celebrar com cada um deles. 

O custo médio, por formando deverá ser calculado em custos diretos, excluindo transportes e 

alojamento. 

II.6. Futura formação 

Sem prejuízo de tudo o acima referido, a Lusorecursos estabelece desde já parte dos seus 

objetivos a alcançar em matéria de futuras ações de formação realizar (V. ANEXOS). 
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3.4. Avaliação e validação da formação 

Para finalizar este Plano de Formação é aqui especificada a Avaliação dos Formandos e, também, 

a Validação a realizar, que incidirá sobre os Formandos, os Formadores, a Empresa e a Formação. 

A Avaliação e Validação da Formação são indispensáveis na recolha de informações, a serem 

tratadas e exploradas com vista a tomar decisões. 

Estas decisões não deverão cingir-se apenas, a controlar os resultados obtidos pelos formandos 

(embora essenciais), mas a ter um caráter mais abrangente e incluir também, nesse processo, 

todos os agentes e órgãos intervenientes no Sistema, pois que a eficácia de uma Formação se 

subordina ao controlo do seu desenvolvimento e à avaliação dos seus resultados. 

A Avaliação deverá preocupar-se também com as expetativas dos Formandos, procurando 

encontrar respostas para elas e, assim, contribuir para a eficácia da formação 

Os formandos serão avaliados, relativamente à assimilação e compreensão dos conteúdos da 

Formação, através de um teste formal individual, composto por seis questões a colocar por cada 

formador, responsável de cada Ação de formação prevista. A classificação será feita numa escala 

de zero a vinte. 

Relativamente à Validação do Processo Formativo, os formandos, através dos questionários 

apresentados em Anexo, manifestarão se as expectativas foram correspondidas e qual a 

qualidade e relevância no desempenho do cargo destas ações. 

A Empresa de Formação deve proceder, também, à Validação deste Processo Formativo através 

dos resultados de avaliação dos formandos, do impacte da formação sobre a melhoria das 

condições da Segurança do Trabalho pela análise dos indicadores da Segurança e Saúde e pelos 

resultados da avaliação de Desempenho. 

A Validação da Formação será contínua (ao longo de todas as Ações, em todos os seus aspetos, 

através do acompanhamento periódico pelo Diretor do Curso) e será feita pela comparação 

entre os resultados obtidos, com os previstos no plano (avaliando o cumprimento ou não de 

todos os aspetos previamente previstos neste Plano) e pela análise das expetativas iniciais dos 

formandos, com a imagem final que eles tiveram da formação. 

Esta última análise será realizada comparando os resultados de um questionário realizado aos 

Formandos, antes do início da Formação, com os de outro questionário, feito após a formação, 
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envolvendo aspetos como o conhecimento dos motivos pelos quais a Empresa decidiu realizar 

este curso, a experiência prévia dos conteúdos programáticos e as expectativas do que vai 

aprender durante o curso. 

No final, tal como no início, será feita uma reunião geral com todos os envolvidos, para o balanço 

geral deste Processo Formativo. 
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 MANUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Segue como Anexo 25.  
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 PLANO DE AUDITORIA 

1. Plano de auditoria 

O objetivo deste documento é o de apresentar o Plano que a LPR se propõe realizar para 

Auditoria ao Sistema de Gestão de Segurança, num prazo de três anos após a implementação 

deste sistema de Gestão e, ainda, o de: 

− Explicar o que se espera da Auditoria; 

− Explicar o processo e o desenvolvimento da Auditoria, incluindo os relatórios finais; 

− Servir de guia de como os Auditores devem realizar as suas tarefas. 

O Plano de Auditoria está dividido em três partes: 

− Tarefas a realizar antes da Auditoria: Preparação; 

− A Auditoria propriamente dita; 

− Tarefas a realizar após a Auditoria: Seguimento. 

As fases de preparação e do seguimento de uma Auditoria são tão importantes quanto a própria 

Auditoria. Uma boa preparação irá assegurar uma Auditoria eficaz. Por outro lado, se não existir 

após a realização da Auditoria, uma fase de seguimento das ações a implementar e de 

responsabilização da gestão do local auditado, o processo de Auditoria não faz sentido. 

Os programas de preparação e do seguimento são os que estão estabelecidos a seguir e não 

necessitam de uma explicação adicional. Contudo vale a pena fazer aqui uma breve explicação, 

para uma visão geral da fase da Auditoria em si. 

Esta Auditoria está orientada para a Avaliação do Sistema de Gestão e envolve dois subprocessos 

básicos para o fazer: 

− Avaliação do conteúdo e da implementação do próprio sistema de gestão; 

− Verificação do desempenho e dos resultados obtidos com o uso do sistema. 

Da análise dos acidentes da Empresa há que prestar uma atenção muito especial aos acidentes 

provocados pela queda de pedras (sem descurar os restantes obviamente). Importa conhecer 
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as verdadeiras razões por que é descurada, pelos trabalhadores e pelas chefias, a tarefa de 

saneamento (deitar abaixo as pedras soltas no teto e nos hasteais). 

A avaliação será efetuada através de reuniões com as Direções e de revisões da documentação 

existente no local. Apresentamos, a seguir, algumas perguntas típicas a colocar durante as 

avaliações: 

− O sistema cobre todos os assuntos identificados nas Normas de segurança? 

− O sistema está a funcionar efetivamente? 

− O sistema inclui Auditorias internas e o seguimento das medidas corretivas 

preconizadas? 

− O sistema inclui um processo de avaliação e de revisão periódica com a introdução de 

melhorias? 

− Os documentos do sistema estão claramente organizados e distribuídos? 

As verificações são efetuadas, através de: 

− Inspeções dos locais de trabalho e do equipamento. 

− Observações efetivas da execução do trabalho. 

− Entrevistas locais com a gestão e com os trabalhadores. 

− Exame e revisão cruzada de documentos e registos. 

Apresentam-se, a seguir, algumas questões típicas, para verificar o desempenho do sistema de 

gestão: 

• Os empregados que são necessários para implementar o sistema, são suficientes, têm 

formação (estão habilitados), são competentes e estão qualificados para este trabalho? 

• Os procedimentos exigidos pelo sistema estão a ser seguidos? 

• O sistema é revisto periodicamente? 

Para que a realização da Auditoria seja eficaz, é necessário fazer primeiro uma avaliação inicial 

e fazer depois a verificação dos documentos e registos, durante as visitas aos locais de trabalho. 
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Quadro 24 - Programa de auditoria 

Tempo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 

Dia 1 

Manhã 

Familiarização      

Dia 1 

Tarde 

 Avaliação e 
Verificação 

dos 
Incidentes e 

Danos 
Registados e 
Reportados 

Avaliação 
do 

Sistema 
de Gestão Dia 2 

Manhã 

Avaliação e 
Verificação 
das Normas 
de Operação Dia 2 

Tarde 

Dia 3 

Manhã 

Dia 3 

Tarde 

 

Dia 4 

Manhã 

 

Dia 4 

Tarde 

 Preparação 
dos 

Resultados 

Dia 5 

Manhã 

 Apresentação 
dos 

Resultados 
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2. Programa de auditoria 

2.1. Atividades a realizar antes da auditoria 

PROGRAMAÇÃO: 

O Líder da Equipa da Auditoria designado entrará em contacto com o Administrador Delegado 

e acordará com ele, a data de início e a duração da Auditoria. 

PRÉ-AUDITORIA: 

Dois meses antes da realização da Auditoria, o Líder da Equipa da Auditoria, deverá comunicar 

por escrito ao Diretor da mina e ao Diretor Técnico. A missiva deverá indicar: 

− A data acordada para a Auditoria. 

− Os nomes do Líder e das pessoas que fazem parte da equipa de Auditoria. 

− Os Normas e os protocolos de Auditoria a utilizar. 

− A programação preliminar estabelecida para a Auditoria. 

− A informação e documentação que será necessária antes da Auditoria, a quem deve ser 

enviada e quando. 

− As instalações que irão ser necessárias para a equipa de Auditoria. 

− Transportes locais e alojamento para os Auditores. 

Nessa missiva fará, também, um pedido formal de: 

− Equipamento de segurança para os Auditores, ex.: botas de segurança, óculos, 

capacetes, etc. 

− Que se dê conhecimento ao Líder da Equipa da Auditoria de algum equipamento 

específico ou especial em alguma das áreas a ser visitada. 

− Notificar o auditor designado de algum requisito prévio que seja necessário cumprir 

antes da visita a uma das instalações abrangidas. 
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Um mês antes da Auditoria, o Líder da Equipa de Auditoria escreverá uma carta ao 

Administrador Delegado e ao Diretor Geral a avisar que irão, efetivamente, fazer a Auditoria. 

Antes da Auditoria, a equipa de Auditores necessita de informações prévias. Estes documentos 

serão tratados como confidenciais. A lista de documentos necessários é a seguinte: 

− A Política, Os Princípios Gerais, as Normas e os Procedimentos da Empresa, neste 

domínio. 

− Uma planta do local que mostre as áreas principais; poço, lavaria, oficinas, e zonas 

industriais. 

− Um organigrama que mostre a estrutura da gestão. 

− Uma lista de todos os projetos que envolvam os empreiteiros. 

− Uma cópia do plano anual de ações de melhorias de segurança ou equivalente. 

− Detalhes de modificações das normas de segurança aprovadas. É de notar, que devem 

ser formalmente aprovadas pelo Diretor da mina todas as modificações dessas normas. 

Estas devem ser acompanhados por um plano de ação da implementação para que a 

operação assegure um nível de segurança semelhante, ou mais elevado que o 

precedente. 

− Nome e detalhes do principal contacto para todos os assuntos relacionados com a 

Auditoria. 

Outros documentos que irão circular pelos membros da equipa de Auditoria incluem: 

− Inquéritos de Investigação dos acidentes com Incapacidade e Sumário das Estatísticas 

de Acidentes. 

− Cópias dos procedimentos e dos Avisos de Segurança relevantes. 

− Os últimos seis Relatórios Mensais de Segurança. 

A equipa de Auditoria vai necessitar também de acesso a documentos que se encontram no local 

da Auditoria e que são: 

− Avaliações de risco e sua relação com as Normas e os Procedimentos de segurança; 



 

 
260 

 

− Breve descrição (sumários executivos) das investigações de incidentes reportados em 

registos individuais de segurança ao longo dos últimos doze meses; 

− Um sumário ou uma descrição breve dos resultados e/ou de melhorias de desempenho 

com origem nas Auditorias de segurança internas, nos locais de operação; 

− Descrição breve de todos os procedimentos relacionados com a segurança, quer sejam 

atuais, quer os que foram emitidos nos últimos 24 meses. Por exemplo: observação 

formal da queixa de um empregado; uma ação civil, uma ação criminal, ou uma ordem 

de segurança, emitida por uma autoridade; 

− Programas escritos específicos/ procedimentos de trabalho; 

− Materiais de Formação e registos de presenças; 

− Certificados de competência; 

− Autorizações de Trabalho; etc. 

Estes documentos serão requisitados no local e serão identificados pela equipa de Auditores, 

logo no princípio do processo de Auditoria. 

TRABALHOS DE PRÉ AUDITORIA: 

Antes de chegarem ao local da Auditoria, os membros da equipa têm de ler os documentos 

relevantes de cada área de responsabilidade, fornecidos pela Empresa. O líder da Equipa dos 

Auditores é responsável pela distribuição e atribuição de cada uma das seções do programa, a 

cada um dos membros da equipa. 

 

2.2. Auditoria 

Um esboço dos tempos relativos das várias seções dos componentes da Auditoria a realizar no 

local, já foi abordado no Plano apresentado anteriormente. 

ETAPA 1: FAMILIARIZAÇÃO 

Apresentação dos Auditores. Cada Auditoria aos locais da Empresa abrangidos começará com 

uma reunião entre a equipa de Auditoria e a equipa dos técnicos locais da operação. O auditor 

começará formalmente a Auditoria com uma breve apresentação, em que: 
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• Apresenta-se ou apresenta a equipa de Auditoria; 

• Explica a finalidade da Auditoria; 

• Explica o processo da Auditoria; 

• Confirma o programa proposto. 

Apresentação dos Gestores e Técnicos. A equipa de operações fará então uma apresentação 

breve salientando: 

• O seu entendimento sobre a importância da Gestão de Segurança; e, 

• Desempenho em segurança da unidade, incluindo, o histórico e a identificação das áreas 

chave. 

Familiarização com as Instalações. Se necessário, a equipa de Auditoria fará um breve 

reconhecimento ao local para se familiarizarem com a disposição das áreas e para identificar 

todas as áreas de risco potenciais. 

ETAPA 2: AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS INCIDENTES, ACIDENTES E DANOS 

REGISTADOS E REPORTADOS 

Nesta etapa, a equipa de Auditoria deve verificar a integridade das estatísticas de segurança da 

Área. Os incidentes têm de estar a ser corretamente registados e bem reportados. Uma 

operação não pode gerir a segurança eficazmente se existirem incorreções neste aspeto, para 

além de estar a infringir as exigências locais e as suas obrigações para com os Accionistas. 

Começam por fazer uma avaliação dos sistemas de gestão para o registo e para reportar os 

danos e incidentes de segurança estabelecida na Norma B1. Depois fazem uma verificação do 

desempenho que permite a identificação de erros e omissões. 

2A Relatórios de Incidentes e Acidentes NORMA B1 

 

Depois de verificarem a integridade dos registos de acidentes ou incidentes, a equipa de 

Auditoria fará uma revisão da abordagem da operação em relação à investigação dos acidentes 

e incidentes. Este aspeto da gestão de segurança é crítico, porque a maioria dos incidentes são, 

frequentemente, repetitivos. Compreender a causa dos incidentes e resolver as mesmas, 
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impedirá que ocorram incidentes similares no futuro. A existência de acidentes repetidos revela 

fraqueza dos sistemas da gestão de segurança existentes. 

2B Investigação de Incidentes NORMA A1/4. 

 

Quando esta etapa da Auditoria estiver completa, será desenvolvido um perfil de riscos da 

operação, baseado na: 

− Verificação do desempenho da segurança; 

− Capacidade de melhoria de desempenho da operação, através de um rigoroso sistema 

de investigação de incidentes. 

 

ETAPA 3: AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

Esta etapa da Auditoria é executada em simultâneo com a etapa 1. Examina o modo de como a 

operação identifica os riscos e quais os procedimentos que utilizam para os minimizar ou 

eliminar. 

Serão examinados alguns tipos de riscos, nomeadamente os que estão relacionados com os 

acidentes reportados: 

− Determinadas atividades (trabalho nas frentes da Mina, trabalhar em alturas...); 

− Mudanças; 

− Determinados tipos de trabalho (trabalhos manuais suscetíveis de provocar entaladelas 

e levantamento de pesos (maus jeitos?)). 

Primeiro, a equipa de Auditoria examinará os sistemas de segurança. Incluirá a organização e os 

sistemas que se relacionem com os trabalhadores. A base serão os seguintes Normas: 

3A Sistema de Segurança NORMA A1/3.0 

3B Gestão de Mudança NORMA A2 

3C Plano de Melhoria NORMA A1/ 2.1 

3D Gestão Desempenho do Pessoal NORMA A1/ 2.2 – 2.4 
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3E Organização e Comunicação NORMA A1/5.0 

 

Seguidamente, os Auditores avaliarão o sistema de gestão de segurança dos empreiteiros:  

3F Sistema de Gestão dos Empreiteiros NORMA A1/4.0 

 

A seguir, a equipa de Auditoria analisará as Normas que foram desenvolvidas, para as atividades 

de riscos específicas do local. Estes riscos explicam uma elevada proporção de incidentes ou 

potenciais incidentes fatais nas diferentes operações mineiras  

3G Consignação NORMA C1 

3H Eletricidade NORMA C2 

3I Veículos e Condução NORMA C3 

3J Trabalhos em Alturas NORMA C4 

3K Espaços Confinados NORMA C5 

 

Na conclusão desta etapa, a equipa de Auditoria deverá ter já uma boa informação, sobre a 

existência de um bom sistema de identificação dos vários tipos de risco e dos procedimentos 

para os minimizar ou eliminar. Também já deverá ter identificado o modo como a operação 

assegura elevados níveis de participação, de comunicação e de desempenho dos trabalhadores 

e dos empreiteiros. 

ETAPA 4: VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

Esta fase da Auditoria envolve a verificação de que o sistema, que foi revisto durante as 

primeiras três fases é eficaz. 

Para fazer isso, a equipa de Auditoria desenvolverá um programa da verificação para: 

• Observar os trabalhadores e empreiteiros a trabalhar; 

• Inspecionar a instalação, equipamentos e veículos; 

• Entrevistar empregados e empreiteiros incluindo as posições de chefia. 
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As amostragens necessitam de ser suficientemente amplas para que a Auditoria possa avaliar 

com suficiente grau de confiança a sua conformidade ou não conformidade. 

A equipa de Auditoria verificará a conformidade com as Normas desenvolvendo uma 

programação que inclui a cobertura de todas as áreas principais da operação. Não será 

necessário examinar cada área em relação a todas as Normas. Os Auditores devem identificar 

os riscos mais significativos mencionados e examinar as Normas relevantes. 

Ao mesmo tempo que Auditores veem a conformidade com as Normas para as atividades 

específicas ou processos de risco, devem também coletar a evidência de eficácia dos sistemas 

mais amplos: gestão de desempenho, organizações de segurança, comunicação, gestão de 

segurança dos empreiteiros, etc. 

Uma terceira dimensão é a cobertura da matriz dos diferentes tipos de pessoal dentro da 

estrutura de organização. A equipa de Auditoria assegurar-se-á de que a seleção do pessoal 

representa uma fatia vertical e horizontal adequada de toda a organização. 

Para auxiliar os Auditores será estabelecido, pela equipa de Auditoria, um mapa de entrevistas. 

Assim, o auditor assegura-se de que obtém, tanto quanto possível, as evidências necessárias e 

verifica que a Auditoria cobre inteira e adequadamente a amostragem de pessoas da operação. 

ETAPA 5: RESULTADOS DA PREPARAÇÃO 

Esta etapa envolve o trabalho da equipa de Auditores para preparar os resultados da Auditoria. 

A equipa de Auditores deve reunir-se no fim de cada dia, durante a Auditoria. Nestas sessões 

diárias, a equipa deverá: 

• Monitorizar o progresso do programa de Auditorias; 

• Partilhar diariamente os resultados da Auditoria (e em conjunto), para ver o quadro 

geral que vai surgindo; 

• Identificar todos os problemas que necessitarem que ter seguimento; 

• Determinar se o programa da Auditoria necessita de ser alterado. 

Estas sessões diárias devem assegurar e permitir que a sessão final para preparar os resultados 

globais da Auditoria seja relativamente curta e simples. 
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ETAPA 6: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A fase final da Auditoria é a reunião final de fecho, com os gestores da operação. 

Durante esta reunião, a equipa de Auditores apresentará aos gestores da operação todos os 

seus resultados. A equipa identificará também práticas corretas, para uma troca com outras 

operações do Grupo. 

Os resultados serão classificados como: 

S* Norma 

Contrariam as Normas. 

A serem classificados nos Relatórios Mensais de Segurança 

como altamente críticos. 

S Norma Contrários às Normas. 

C Medidas 
Corretivas 

Medidas Corretivas. 

Quadro 25- Classificação dos resultados da auditoria 

 

Sobre os itens indicados como S*, deverá atuar-se, obrigatoriamente, dentro de 30 dias, depois 

da conclusão da Auditoria a menos que existam interferências inultrapassáveis de engenharia 

ou compras que atrasem as medidas corretivas. 

Além disso, a equipa de Auditoria é incentivada a aconselhar e fazer observações de como 

considera que pode ajudar a equipa de gestão local. Estas discussões não devem fazer parte do 

relatório de Auditoria, mas podem ser anotadas para futuras ações, fora do programa de 

Auditoria. 

Depois da apresentação e discussão, a equipa de Auditoria produzirá e deixará o Relatório da 

Auditoria com a equipa de gestão local. Deve ser apresentada em forma de um quadro. Deverá 

incluir duas colunas; uma para o plano de ação e outra para as medidas de correção. 

A finalidade de se apresentarem os resultados e o relatório de Auditoria desta forma 

simplificada é para assegurar que o processo da Auditoria seja eficaz e que no fim da Auditoria, 

a equipa de gestão local saberá, precisamente, onde existem falhas e onde os padrões de 

segurança da operação não estão em conformidade com as Normas. 
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2.3. Depois da auditoria (Seguimento) 

PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS: 

Imediatamente depois da Auditoria, as diversas operações deverão desenvolver o seu plano de 

ação das medidas corretivas para ultrapassar todos os resultados negativos. 

Pressupõe-se que as maiorias das ações corretivas estejam terminadas dentro dos 30 dias 

seguintes. Dentro desses mesmos 30 dias após a conclusão da Auditoria, o Diretor de Produção 

enviará ao Administrador Delegado e ao líder da equipa de Auditoria, o relatório da Auditoria, 

agora já completo, com as medidas de ação corretivas (listando também os itens incompletos 

com as datas do seu cumprimento e a pessoa responsável por realizar o trabalho). 

As correções dos itens Altamente Críticos - S* serão reportadas mensalmente, no dia 10 de 

cada mês, até à sua conclusão. 

ATUALIZAÇÕES DO PLANO DAS MEDIDAS DE AÇÃO CORRETIVAS: 

Trimestralmente, em datas a fixar, as Medidas de Ação Corretivas serão atualizadas no relatório 

de Auditoria para mostrar o status dos itens de ação. Será enviada uma cópia do relatório ao 

Administrador Delegado e uma cópia ao Líder da equipa da Auditoria. 

RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DE TRABALHO: 

No final da Auditoria, o Líder da Equipa da Auditoria juntará todos os originais dos documentos 

de trabalho e das notas que utilizaram no período da Auditoria e, guardará toda essa 

documentação num local seguro até que o plano de ação de medidas corretivas esteja 

completamente terminado. Depois, os documentos, como notas, etc., utilizadas pelos 

Auditores, serão destruídos.  
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 PLANOS DE EMERGÊNCIA 

Estabelecer o modo de atuação em caso de emergência é de primordial importância em 

qualquer atividade, especialmente no setor mineiro. 

 

1. Plano de Emergência em caso de explosão e/ ou incêndios 
subterrâneos 

A Lusorecursos tem desde já estabelecido um Plano de Emergência para o caso de EXPLOSÃO 

E/OU INCÊNDIOS SUBTERRÂNEOS - EVACUAÇÃO DOS TRABALHADORES DO FUNDO DA MINA o 

qual se encontra em ANEXO 11. 

Trata-se de um documento que nesta fase do projeto é ainda um mero documento orientador 

que carece de aperfeiçoamento, o qual só será possível realizar em fase posterior de maior 

desenvolvimento do projeto e dos trabalhos. 

Porém a importância de estar desde já incluído no documento prende-se com: 

a) É um documento que prevê e contempla o pior cenário possível em subterrâneo; 

b) A partir deste documento e após serem realizados os necessários aperfeiçoamentos, 

será um documento matriz/ guião para elaborar outros Planos de Emergência 

específicos que a Lusorecursos desde já se compromete a realizar.



 

 
268 

 

2. Plano de Emergência Interno (PEI) 

Em relação ao Plano de Emergência Interno (PEI), também se encontra em fase de projeto, pois 

é um documento dinâmico e adaptado à realidade da organização, sendo imprescindível efetuar 

uma revisão/ atualização anualmente ou sempre que necessário. De acordo com a Portaria nº 

1532/2008 de 29 dezembro deve ser revisto sempre que ocorram alterações significativas dos 

recursos humanos, materiais, nas instalações, na Legislação ou no meio envolvente à 

organização. 

Este documento é elaborado tendo em consideração as características físicas, como a 

localização geográfica, as vias de acesso existentes, a dimensão, o tipo de construção e as 

infraestruturas existentes nas instalações. Após esta análise, são identificados os riscos, os 

possíveis cenários de acidentes e os locais de maior risco. 

O PEI é um documento que serve de orientação dos recursos disponíveis, identificação dos 

riscos, procedimentos, instruções e recomendações numa possível ocorrência de emergência, 

ou seja, é um recurso essencial, dado que gere e minimiza os efeitos e possíveis consequências 

numa situação de emergência.  

Futuramente, será definida a Organização de Emergência (OE), sendo distribuída funções e 

responsabilidades de atuação em caso de emergência: 

⎯ Responsável de Segurança (entidade com a responsabilidade máxima): 

o Avalia eventuais situações de emergência, coordenando as ações a desenvolver; 

o Dá ordem de evacuação geral; 

o Repõe as condições de segurança após uma emergência. 

⎯ Informação e vigilância: 

o Esclarece aos socorros externos sobre o local do acidente/ sinistrados; 

o Regula a circulação de pessoas e veículos. 

⎯ Delegado de Segurança: 

o Coordena a aplicação do Plano de emergência; 

o Certifica-se sobre a localização exata do acidente; 

o Coordena e orienta a ação das equipas de intervenção; 

o Dá ordem para avisar os bombeiros e/ ou efetuar cortes de energia 

⎯ Equipa de 1ª Intervenção, alarme e alerta: 

o Aciona o alarme e denuncia a ocorrência; 

o Utiliza os meios de 1ª intervenção mais próximos para combate ao incêndio; 

o Efetua o corte de energia elétrica, gás (água se a emergência não for incêndio); 
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o Desobstrui os caminhos e saídas de evacuação;  

o Caso não consiga dominar a situação, fecha as portas e janelas do compartimento, 

abandona o local e aguarda a chegada dos bombeiros 

⎯ Equipa Evacuação: 

o Transmite a ordem de evacuação; 

o Controla a evacuação e encaminha as pessoas para a saída (ponto de encontro); 

o Comunica aos bombeiros a possível falta de pessoas. 

⎯  Equipa 1ºs Socorros: 

o Dirige-se para o ponto de encontro; 

o Executa as ações necessárias ao socorro das vítimas (se necessário, efetua ou dá apoio 

no transporte das vítimas para a unidade de saúde mais próxima). 

A OE define os procedimentos de atuação, de modo a assegurar a evacuação rápida e segura 

dos ocupantes em situação de emergência (percursos definidos como seguros), até ao Ponto de 

Encontro. Serão delineados procedimentos a adotar e responsabilidades de atuação dos vários 

membros que integram na Estrutura da OE, de modo a combater um acidente e minimizar 

eventuais consequências. 

Nos termos da legislação em vigor constitui obrigação do empregador de estabelecer medidas 

a adotar em caso de ocorrência de acidente ou mesmo de uma catástrofe (incêndios, explosões, 

sismos, inundações). Serão assim previstas medidas eficazes para primeiros socorros, e para a 

evacuação de sinistrados ou de todos os trabalhadores em caso de catástrofe. 

A ocorrência de acidente grave ou doença súbita envolvendo um ou mais trabalhadores, obriga 

também a que se prevejam medidas eficazes para a evacuação rápida dos sinistrados através de 

contato com o serviço de ambulâncias que conduzira aqueles ao posto médico ou hospital mais 

próximo do local. 

Em qualquer dos casos, dever-se-á organizar um quadro contendo as indicações úteis que 

facilitem todos os contatos necessários a estabelecer sempre que ocorram situações como as 

descritas. 

Todo o pessoal deverá ter os conhecimentos mínimos de como reagir perante a ocorrência de 

um acidente de trabalho, que envolva uma ou mais vítimas, pelo que, deverão ser amplamente 

divulgados os seguintes conselhos: 

▪ Mantenha a calma; 

▪ Não toque, nem deixe tocar nas (s) vítimas (s); 
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▪ Não dê nada para beber à vítima; 

▪ Chame o socorrista (caso exista algum), fazendo-lhe uma breve descrição de como 

aconteceu o acidente; 

▪ Chame imediatamente os Meios de Socorro necessários (bombeiros, INEM, …), dando-

lhes uma precisa informação acerca do local onde se encontra a vítima; 

▪ Suprima prontamente a causa do acidente; 

▪ Acione medidas de prevenção, de forma a evitar futuros acidentes. 

 

Aquando da ocorrência de qualquer acidente, deve proceder-se do seguinte modo: 

Procedimento de Atuação - Informação 

Quando ocorrer um acidente o responsável por desencadear o plano de emergência é o 

Responsável de Segurança/ Delegado de Segurança. Estes encontram-se munidos de recursos 

para poderem contactar para o local que por sua vez desencadeará os meios necessários. 

Os trabalhadores devem alertar de imediato o Responsável de Segurança/ Delegado de 

Segurança em caso de ocorrência de um acidente ou na eventualidade de tal.  

Como no PEI está estabelecido as medidas a aplicar em caso de acidente, este deve prever, 

nomeadamente, o seguinte: 

▪ Afixação da lista de telefones de emergência; 

▪ Sinalização de segurança identificando, nomeadamente os meios de combate a 

incêndios e o posto de primeiros socorros; 

▪ As instalações providenciam de meios necessários para prestar os primeiros socorros; 

▪ Não deverá haver trabalhadores isolados sendo as equipas de trabalho constituídas no 

mínimo por 2 trabalhadores; 

▪ Caminhos e sinalização adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para 

evacuação de sinistrados e de todo o pessoal, em caso de ocorrência de catástrofe (por 

exemplo, incêndio, explosão, inundação). 
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CLASSES DE FOGO 

 

 

 

 

Meios de intervenção a incêndios: 

 

 

 

TIPOS DE EXTINTORES 

 

*Classe F ou K – Fogos envolvendo produtos para cozinhar em aparelhagem de cozinha 
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MANUESEAMENTO DE EXTINTORES 
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MANUSEAMENTO DE BOCAS-DE-INCENDIO TIPO CARRETEL 

 

MALA 1ºs SOCORROS 

Cada mala de Primeiros Socorros, DEVE conter pelo menos o seguinte: 

 

CONTEÚDOS APLICAÇÕES 

Álcool Etílico 70% (Unidoses) Lavar mãos do socorrista. 

Solução Anti-Séptica (Unidoses) Lavar e desinfetar feridas. 

Compressas de diferentes tamanhos 
Para usar na lavagem e desinfeção e/ou para colocar 
sobre a ferida. 

Ligadura Não Elástica Para envolver a ferida/ corte extenso. 

Rolo Adesivo 
Para fazer o penso em feridas menos extensas e 
para a fixação das ligaduras. 

Pensos Rápidos Para aplicar em pequenas feridas. 

Soro Fisiológico (Unidoses) 
Para lavar os olhos com corpos estranhos e as 
feridas. 

Saco Térmico Para Gelo Para aplicação local. 

Tesoura de Pontas Rombas 
Para cortar ligaduras e cortar roupa da vítima de 
forma a pôr a descoberto uma ferida. 
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Luvas Descartáveis em Látex 
Para proteção do socorrista e para proteção do local 
a prestar primeiros socorros. 

 

De acordo com o Artigo 75.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, Regime jurídico da 

promoção da segurança e saúde no trabalho, é atribuído às empresas a responsabilidade da 

prestação de cuidados de primeiros socorros aos trabalhadores sinistrados. 

O número de malas 1ºs socorros, como o seu conteúdo e respetivas localizações, deverão ser 

equacionados relativamente aos critérios como o número e a dispersão de trabalhadores, a área 

das instalações, o tipo de atividade e os fatores de risco ocupacional. 

A localização da mala 1ºs socorros, deve ser conhecida pela maioria dos trabalhadores e estar 

devidamente sinalizada e acessível. 
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Instruções  

EM CASO DE INCÊNDIO/ EXPLOSÃO 

Em caso de incêndio, deverá proceder-se ao seu combate com os extintores disponíveis, 

procurando controlar o desenvolvimento do mesmo. 

Deverão ter sempre em consideração os seguintes princípios: 

⎯ Se sentir cheiro a queimado ou qualquer outro sinal que o faça suspeitar da existência 

de um incêndio, deve contactar o Responsável/ Delegado de segurança ou acionar o 

botão de alarme; 

⎯ Não entrar em pânico e não correr; 

⎯ Atendendo ao conhecimento dos riscos existentes e dos fenómenos do fogo, o 

Responsável de Segurança poderá solicitar o apoio de meios externos de socorro 

(Bombeiros). 

⎯ Assegurar um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar. 

⎯ Prever a possibilidade de resignação do incêndio 
⎯ Fazer a aproximação ao fogo, sempre no sentido do vento. 

⎯ Atacar o fogo dirigindo o jato do extintor à base das chamas. 

⎯ Se não conseguir extinguir o incêndio, informar todas os trabalhadores presentes que 

está a eclodir um incêndio, pedindo-lhes para que de uma forma organizada, se dirijam 

para as saídas de emergência e/ou abandonem o local. 

⎯ Proteja-se do fumo e do calor, caminhando junto ao chão;  

⎯ Feche as portas quando sair (causa um efeito retardante do avanço do fogo); 

⎯ Se existir muito fumo, proteja a boca com um pano húmido, respirando através dele;  

⎯ Enrole-se numa toalha e rebole no chão, caso o vestuário seja atingido pelo fogo;  

⎯ Se entrar fumo por debaixo da porta, mantenha-a fechada e tente calafetá-la com panos 

húmidos; 

⎯ No final, deverá providenciar-se a recarga dos extintores utilizados. 

 

FUGA DE GÁS 

Os trabalhadores devem seguir todas instruções do Responsável/ Delegado de Segurança. 

⎯ Manter a calma;  

⎯ Acionar o botão de alarme mais próximo e informar o Responsável/ Delegado de 

Segurança;  

⎯ Não fumar, não fazer lume e não acionar nenhum interruptor;  
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⎯ Não ligar nem desligar nenhum equipamento elétrico das tomadas;  

⎯ Abrir as portas e janelas;  

⎯ Evacuar o local e seguir as instruções da Equipa de Evacuação e/ ou planta de 

emergência 

SISMO 

Durante: 

• Dentro das instalações 

⎯ Manter-se afastado das janelas, espelhos, candeeiros, móveis e de objetos que possam 

cair;  

⎯  Proteger-se no vão de uma porta interior, num canto da sala ou debaixo de uma mesa 

ou secretária.  

⎯ Desligar todas as máquinas e equipamentos elétricos 

 

• Ao ar livre 

⎯ Ficar afastado dos edifícios e de estruturas elevadas, postes de eletricidade, muros que 

possam desabar ou de outros objetos que possam cair;  

⎯ Dirigir-se para um local aberto com calma e serenidade – caso seja possível para o ponto 

de encontro 

Após: 

⎯ Mantenha a calma e não saia repentinamente para a rua, pois podem ocorrer possíveis 

réplicas;  

⎯ Proteja a cabeça com um objeto resistente, pois poderão cair objetos e existir réplicas;  

⎯ Siga as instruções do Responsável/ Delegado de Segurança;  

⎯ Desligue a energia elétrica, água e gás;  

⎯ Não acenda fósforos, isqueiros, não fume, nem ligue interruptores de energia elétrica;  

⎯ Não utilize o telefone, a não ser para pedir socorro surgente;  

⎯ Verifique se existem feridos e caso existam, prestar auxílio até à chegada da Equipa de 

1.º Socorros. Se os ferimentos forem graves, chamar 112.  

⎯ Saia do edifício, se a situação não for segura;  

⎯ Ligue o rádio e cumpra as instruções da proteção civil 
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AMEAÇA DE BOMBA 

⎯ Mantenha-se calmo e responda ao interlocutor com cortesia;  

⎯ Anotar a data e hora;  

⎯ Colocar algumas questões, tais como, onde está colocada a bomba? Qual o seu aspeto? 

Qual a razão da sua colocação?  

⎯ Procurar recolher todos os elementos sobre o interlocutor, verificando:  

o  Qual o sexo (homem, mulher) e idade aproximada (adulto, criança);  

o  Tipo de voz (alta, baixa, normal, rouca);  

o  Fala (rápida, lenta, distorcida, embriagada);  

o  Linguagem (boa, má, obscena, abusiva);  

o  Sotaque (estrangeiro, regional. Disfarçado);  

o Estado de espírito (calmo, zangado, embriagado, risonho) 

⎯ Peça ao interlocutor para repetir, alegando que não está a ouvir muito bem, de modo 

que este fale o máximo possível;  

⎯ Tente identificar ruídos de fundo, tais como, ruído de trânsito, comboios, animais, festa, 

risos, silêncio ou confusão, oficina, etc.;  

⎯ Quando terminar a chamada, contactar de imediato o Delegado de Segurança, 

fornecendo-lhe toda a informação recolhida e aguarde pela chegada das equipas 

externas. 

 

INTRUSÃO/ ROUBO 

Durante: 

⎯ Seja um trabalhador passivo do(s) assaltante(s), obedeça-lhe(s), e só responda ao 

solicitado, com o intuito de ganhar tempo;  

⎯ Identificar no(s) assaltante(s), o máximo de indícios procurando-os reter, 

nomeadamente: vestuário, sotaque, expressões, sinais característicos, etc.;  

⎯  Não interferir na fuga nem oferecer qualquer resistência 

Após: 

⎯ Informar imediatamente o Responsável/ Delegado de Segurança e as forças policiais 

(GNR);  

⎯ Ver qual o sentido da fuga e meio de transporte eventualmente utilizado pelos 

assaltantes;  
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⎯ Preservar a área onde os assaltantes estiveram, até à chegada das autoridades, a fim de 

não serem danificadas quaisquer impressões digitais ou outras provas;  

⎯ Prestar apenas declarações às autoridades policiais, não dar informações a terceiros. 

INUNDAÇÃO 

⎯ Efetuar o corte da água e eletricidade, consoante a gravidade da situação;  

⎯ Proceder ao escoamento das águas; 

⎯ Retirar os objetos que possam ser arrastados pelas águas e venham a entupir os 

sistemas de escoamento;  

⎯ Não comer alimentos que possam ter estado em contacto com a água da inundação, 

pois podem estar contaminados 

 

VISITANTES 

Na ocorrência de uma situação de emergência, aquando da visita de pessoas do exterior: 

⎯ Permanecer junto da pessoa que veio contactar;  

⎯ Manter a calma, não gritando, não correndo e não entrando em pânico;  

⎯  Abandonar o local na companhia da pessoa que veio contactar;  

⎯ Deverá dirigir-se para o ponto de encontro;  

⎯ Não deverá abandonar as instalações sem autorização do Responsável de segurança 

 

INSTRUÇÃO PARA A EVACUAÇÃO GERAL  

A evacuação geral só se verificará quando aconteça uma das seguintes situações: 

⎯ Quando os trabalhadores se vejam confrontados com uma situação eminente ou 

declarada de sinistro, que requeira uma Acão imediata no sentido de evacuar a zona da 

obra afetada. (Catástrofe) 

⎯ Quando o Responsável/ Delegado de Segurança der instruções nesse sentido. 

O Responsável/ Delegado de Segurança deverá verificar a presença de todos os trabalhadores e 

visitas presentes naquele momento. 

 

Acidente por: 

ELECTROCUSSÃO 
1) Desligar de imediato a corrente elétrica, sem tocar na vítima 

2) Ministrar com o máximo de urgência os primeiros socorros, começando a fazer-lhe a 

respiração artificial enquanto não chegam socorros especializados. 
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As vítimas de pequenos acidentes (cortes, ferimentos, etc.), mesmo que pareçam benignos ou 

sem importância, deve ser feito de imediato um curativo de modo a evitar complicações com 

possíveis infeções.  

 

PRIMEIROS SOCORROS A MINISTRAR: 

Se a Vítima apresenta... 

− Pulso rápido 

− Respiração acelerada e superficial 

− Suores frios 

− Tremores de frio 

− Palidez 

Está, em princípio, em... ESTADO DE CHOQUE  

O QUE SE DEVE FAZER: 

− Desapertar a roupa 

− Acalmar a vítima, conversando com ela 

− Levantar as pernas a cerca de 30 cm do solo 

− Agasalhar a vítima, por exemplo tapando-a com uma manta. 

 QUE NÃO SE DEVE FAZER:  

− Dar de beber. 

Se a Vítima... Não reage a estímulos verbais ou a estímulos físicos, encontra-

se...INSCONSCIENTE. 

O QUE SE DEVE FAZER: 

− Transportar a Vítima para lugar arejado 

− Desapertar a roupa 

− Deitá-la na posição lateral de segurança  

(Vítima deitada de bruços com a cabeça virada para o lado direito; braço direito fletido, servindo de apoio à cabeça; 

perna direita fletida, apoiada na perna esquerda). 

O QUE NÃO SE DEVE FAZER: 

                - Dar de beber à Vítima 
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Se a Vítima apresenta um membro ou parte dele, totalmente separado do resto do 

corpo, sofreu uma ... AMPUTAÇÃO. 

O QUE SE DEVE FAZER: 

− Controlar a hemorragia 

− Guardar o membro num saco de plástico limpo e fechado 

− Colocar este saco dentro de outro com gelo e sal e fechá-lo  

− Transportar a Vítima com o máximo de urgência para o hospital mais próximo 

juntamente com o saco que contém o membro. 

O QUE NÃO SE DEVE FAZER: 

−  Desfazer-se do membro amputado 

− Não enviar o membro juntamente com a Vítima para o hospital. 

Se a Vítima... ingeriu um produto venenoso, sofreu um ... ENVENAMENTO POR VIA ORAL. 

O QUE FAZER:  

− Identificar o veneno 

− Contactar o Centro de Intoxicações e solicitar as informações através do telefone:  

800 250 250 

EM CASO DE INCÊNDIO... 

Além dos prejuízos diretos, pode causar enormes danos cujas consequências são de difícil 

previsão. 

Procedimentos a adotar em caso de incêndio: 

1. Nunca entrar em pânico; 

2. Utilize corretamente os extintores existentes, pois eles vão permitir extinguir o fogo ou 

controlá-lo até à chegada dos bombeiros. 

Todos os extintores devem estar colocados de acordo com o estabelecido na planta de 

emergência, sinalizados e em bom estado de funcionamento. Todo o pessoal receberá a 

formação adequada de modo a possibilitar a utilização correta deste tipo de equipamento; 

3. Se, apesar dos seus esforços, não conseguir apagar o fogo, no prazo de trinta segundos ou no 

máximo de um minuto chame imediatamente os bombeiros através do número: “112” 
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O alarme deve ser dado de forma correta e inequívoca de modo a não deixar dúvidas, em 

especial quanto à localização da ocorrência. 

4. A evacuação de pessoas em risco deve ter prioridade sobre o combate ao incêndio; 

5. Enquanto não chegam os bombeiros: 

− Continuar as ações de combate ao incêndio utilizando os meios disponíveis; 

− Retirar Materiais Combustíveis que se encontrem ao alcance do fogo; 

− Proceder ao Corte de Alimentação de Combustíveis; 

− Proceder ao Corte de Alimentação de Energia Elétrica de acordo com as necessidades de 

segurança no combate ao incêndio. 

6. Preparar e facilitar o acesso aos bombeiros, colaborando com eles nas operações de combate e 

evacuação.  

ALGUMAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Os Extintores, como meio de 1ª intervenção no combate ao FOGO devem: 

− Ser colocados em locais bem visíveis e de acesso desobstruído; 

− Devem estar carregados e prontos a funcionar. 

 

 Junto de cada telefone estará afixado os números de telefone de emergência; 

 As ligações elétricas devem estar tecnicamente corretas, tomadas intactas, fios sem 

estarem descarnados e as lâmpadas bem colocadas; 

 Evitar sobrecargas de ligações que provocam, sempre, sobreaquecimento; 

 O armazenamento de produtos inflamáveis deve localizar-se longe de toda e qualquer 

fonte de calor, devendo estes produtos estar corretamente identificados e sinalizados de 

forma visível; 

 Precaução especial, devem merecer os materiais sintéticos, madeiras, tintas, etc. porque 

inflamam facilmente e emitem gases extremamente tóxicos quando ardem ou entram em 

combustão lenta; 

 Manter as instalações arrumadas e limpas; 

 Manter desobstruídas as vias de acesso e de saída em caso de emergência. 

TENHA SEMPRE PRESENTE QUE: 
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O risco de ocorrer um sinistro, ACIDENTE DE TRABALHO ou INCÊNDIO, varia sempre no sentido 

inverso ao das condições de segurança. Isto é, quanto menor for a segurança maior é o risco. 

 Por outras palavras: 

A uma variação da “segurança” de 0% a 100% corresponde uma variação de “risco “de 100% a 

0%. 

A situação limite de 100% de segurança e de 0% de risco não existe, mas é um objetivo a atingir. 

Quanto mais próximo dele melhor. 

Existem quatro regras cuja observância são muito importantes para evitar a ocorrência de 

acidentes: 

1. Muita atenção às eventuais fontes de inflamação. 

2. Evitar todo e qualquer contacto com a boca. Não coma, não beba e não fume quando 

utilizar substâncias perigosas ou se estiver num local onde sejam utilizadas. 

3.  Trabalhar com cuidado. Evite toda e qualquer contaminação através da pele. Se 

necessário, proteja as partes expostas do corpo com vestuário individual de proteção 

(aventais, luvas, botas, óculos, viseiras...). 

4. Respeito meticuloso das regras de higiene pessoal: lave as mãos; antes de comer, dispa o 

vestuário de trabalho que tenha sujado; trate e proteja imediatamente todas as feridas, 

mesmo aquelas que lhe pareçam pequenas e sem importância. 

 

PREVENIR É PROTEGER!
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 ESTRUTURA DE MITIGAÇÃO DA EMERGÊNCIA E MEIOS 

A Lusorecursos atuará de acordo com o artigo 4º do Capítulo I, do Decreto Lei n. º150/2015 de 

5 de agosto, cumprindo com o estabelecido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas 

consequências para a saúde humana e para o ambiente.  

O sistema adotado pela Lusorecursos contempla o controlo de substâncias perigosas, embora 

existam procedimentos e requisitos específicos a cumprir, as atribuições e competência em 

matéria de controlo ambiental estão conferidas às Entidades competentes: Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), promover a prevenção de acidentes graves ao nível dos instrumentos de 

planeamento e uso do solo; criar um cadastro das zonas de perigosidade associadas aos 

estabelecimentos abrangidos pelo Decreto Lei supra mencionado. 

A Lusorecursos colaborará na promoção de reuniões regulares com as entidades reguladoras 

competentes, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC) e Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(IGAMAOT). 

Propõe-se, como medidas de mitigação de carácter generalizado - essencialmente acautelar a 

realização das prospeções necessárias, após a desmatação das áreas em que a visibilidade não 

permitiu a sua realização, de modo a colmatar as lacunas do conhecimento, o acompanhamento 

integral de todas as operações que impliquem movimentação de terras, não apenas na fase da 

construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de 

caminhos e desmatação. 

 

Figura 30 - Estrutura de Mitigação De Emergência e Meios 
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1. Emergência e saúde  

1.1. Instalações Sociais e Médicas 

O Complexo de Anexos Mineiros engloba, no seu total, 3 (três) instalações socias e médicas. 

Existindo ainda, 1 (um) edifício referente à área de Pessoal e Primeiros Socorros, situado na área 

de concessão. 

Estas instalações visam garantir a segurança e a saúde dos profissionais, permitindo que o local 

de trabalho esteja dotado com os meios suficientes e legalmente previsto. 

 

Figura 31 – Representação dos edifícios Centro Médico (33) e Área Social (34) nas soluções A e B 

 

1.1.1. Centro médico 

O centro médico apresenta uma área total de 310m2. Junto a este edifício, é disponibilizado um 

heliporto, para fazer face a eventuais casos de emergência, nomeadamente no que concerne ao 

transporte de doentes urgentes. Na área envolvente ao heliporto, destaca-se a possibilidade da 

criação de um hospital campanha. 

Sendo a saúde fundamental para a qualidade de vida dos trabalhadores, a Lusorecursos, 

pretende, no seu centro médico, possuir cuidados médicos e de enfermagem, que possam dar 

assistência aos mesmos, quer em caso de acidentes, quer numa perspetiva de saúde 

ocupacional. Numa lógica promocional e preventiva, projeta-se ainda que os trabalhadores 

Solução A 

Solução B 
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tenham acesso a especialidades médicas tais como Medicina Geral e Familiar, Cuidados de 

Enfermagem, Nutrição, Dermatologia, Podologia, Optometria, Fisioterapia e Análises clínicas.  

Atendendo à localização geográfica, a Lusorecursos pretende que estes serviços de saúde sejam 

igualmente acessíveis aos colaboradores indiretos/subcontratados pela Lusorecursos, e à 

população envolvente, garantindo, desta forma, o apoio às necessidades sentidas e 

promovendo a saúde pública. 

Este edifício englobará um gabinete administrativo/secretaria e uma sala de espera, que dará 

apoio a um gabinete médico, de enfermagem e ainda um ao laboratório de patologia clínica ou 

análises clínicas, e desta forma, será assegurado, não só o acompanhamento da saúde dos 

trabalhadores, como também da própria população local. 

Na proximidade desta zona, apresentar-se-ão ainda as instalações sanitárias, separadas por 

género e adaptadas para mobilidade limitada. Será um espaço com condições de ventilação 

natural e/ou artificial adequada. 

Os respetivos gabinetes médico e de enfermagem, deverão dispor de iluminação e ventilação 

naturais, com um sistema de climatização e temperatura ambiente adequada. Relativamente ao 

equipamento, dispõem dos utensílios próprios para exercer a atividade. 

Estes gabinetes apresentarão ainda uma zona destinada ao vestiário, com armários individuais 

para os profissionais da saúde. De salientar que, este edifício estará devidamente preparado 

para o acesso de pessoas com capacidade de mobilidade reduzida. 

Relativamente ao laboratório de patologia clínica ou análises clínicas, a este estará afeto pessoal 

técnico e administrativo qualificado, necessário para o desempenho das funções. Este 

laboratório irá garantir a localização de instalações técnicas, de armazenamento de fluidos 

inflamáveis ou perigosos e de gases medicinais, caso existam, nas condições de segurança 

legalmente impostas. 

Quanto aos laboratórios onde se manuseiem produtos tóxicos, irritantes ou corrosivos, existirão 

meios de atuação rápidos de lavagem, designadamente duche de emergência e lava-olhos, em 

local próximo da zona de trabalho. 

Desta forma, o centro médico objetiva salvaguardar o direito ao trabalho com saúde, e 

consequentemente, promove o bem-estar e a produtividade. 
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1.1.2. Área de pessoal e Primeiros Socorros (Mina) 

Localizada perto do túnel de acesso à mina, com uma área total de 900m2, existirá uma área de 

pessoal e primeiros socorros onde, junto a este edifício, estará disponível um edifício do grupo 

de intervenção, para fazer face a eventuais casos de emergência, com uma área total de 

587,50m2 (Figura 29). 

 

Figura 32 - Representação dos edifícios Grupo de Intervenção (Mina) (33) e Área de Pessoal/Primeiros Socorros (35) 
nas soluções A e B 

Este edifício reservará uma área para as instalações de vestiário, onde estas situar-se-ão em 

salas próprias separadas por género, com boa iluminação e ventilação, em comunicação direta 

com as cabines de chuveiros e os lavatórios, bem como os armários individuais com cadeado e 

bancos. Esta área está preparada para casos em que os trabalhadores, quando expostos a 

substâncias tóxicas, irritantes ou infetantes, disponham de armários duplos, ou seja, com dois 

compartimentos independentes, de modo a permitir guardar a roupa de uso pessoal em local 

distinto ao da roupa do trabalho. 

De modo a assegurar o devido descanso dos trabalhadores, este edifício englobará uma zona de 

repouso, facilmente acessível e uma zona destinada a fumadores.  

Para além disto, existirão instalações sanitárias separadas por género, preparadas para pessoas 

com capacidade de mobilidade reduzida, próximas, tanto da zona de descanso como das 

instalações de vestiário. 

Desta forma, são asseguradas as atividades dos profissionais, relacionadas com a higiene. 
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No âmbito da prestação de serviços, o edifício integrará um centro de fisioterapia, de modo a 

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física dos profissionais. 

No que diz respeito à área da enfermaria localizada na zona de concessão, visa apoiar os 

trabalhadores da mina, através de um gabinete de enfermagem, provido com os equipamentos 

e material indispensáveis, e de acesso fácil a macas. Dispõe de iluminação e ventilação naturais, 

com um sistema de climatização e temperatura adequada. 

Para além disto, esta instalação compreende um gabinete administrativo e uma sala de espera, 

para o apoio logística ao gabinete de enfermagem. Será um espaço com condições de ventilação 

natural e/ou artificial adequada. 
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