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ENQUADRAMENTO
A sinistralidade laboral é uma das principais preocupações em segurança e saúde no trabalho. As lesões por acidentes de trabalho
causam um impacto negativo tanto nos trabalhadores como também nas empresas, repercutindo-se tanto em custos diretos como
indiretos, embora, assumam também um aspeto positivo: aprendizagem organizacional. A ausência de gestão eficaz dos factores
humanos foi um factor contributivo para as causas de vários acidentes muito graves, como exemplo: PiperAlpha, Chernobyl, etc.
Fazer uma boa gestão dos quase-acidentes é também um desafio para as entidades gestoras, mas bastante potencializadora para
elevar a eficiência do sistema de gestão de segurança.
Este curso foca-se na gestão de acidentes de trabalho, numa perspetiva legal, normativa e de excelência com a integração do fator
humano.
OBJECTIVOS
✓Conhecer o quadro legal sobre acidentes de trabalho;
✓Identificar as responsabilidades de empregadores, trabalhadores e outros sujeitos;
✓Conhecer as questões conexas com a responsabilidade criminal pelo incumprimento de regras de segurança;
✓Conhecer a terminologia mais importante na gestão dos acidentes de trabalho;
✓Reconhecer a importância dos factores humanos na gestão dos acidentes de trabalho;
✓Identificar o método de integração da gestão de acidentes de trabalho no referencial normativo ISO 45001:2018;
✓Enunciar metodologias e técnicas de análise e investigação de acidentes de trabalho, nomeadamente as que chegam às causas
raíz;
✓Integrar os modelos de investigação e análise de falhas humanas;
✓Identificar barreiras preventivas e correctivas, do tipo organizacionais e comportamentais.
DESTINATÁRIOS
Responsáveis pela área da segurança no trabalho, designadamente técnicos de segurança, coordenadores de segurança,
responsáveis pelos recursos humanos, representantes dos trabalhadores, trabalhadores com responsabilidades de segurança e
ainda, advogados, auditores, formadores e consultores. Todos os interessados em aprofundar o seu conhecimento neste tema.
MÉTODOS DE EXPOSIÇÃO
Utilizar-se-á de uma forma muito breve o método expositivo – interrogativo. Recorrer-se-á sobretudo aos métodos Ativos –
Participativos através de casos reais.
FACILITADORES/FORMADORES
João Milhano: licenciado e mestre em Direito. Desempenhou funções docentes na Universidade Lusófona e no Instituto
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, na licenciatura de Ciências Forenses e Criminais. Entre 2008 e 2012, em regime de
cedência especial, desempenhou funções de auditor/inspetor de segurança da aviação civil no Instituto Nacional de Aviação
Civil. Atualmente desempenha funções de jurista na Administração Pública.
João Areosa: Licenciado em sociologia. Pós-graduado em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Mestre e doutor em
sociologia do trabalho pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Docente no ISLA. Investigador no Centro de
Interdisciplinar em Ciências Sociais (CICS.NOVA) da Universidade Nova de Lisboa. Membro do conselho editorial da revista
Segurança Comportamental. Membro da estrutura organizativa da Rede de Investigação sobre Condições de Trabalho RICOT. Membro do conselho de edição do International jornal on Working Conditions. Título de especialista na área científica
de Segurança e Higiene no Trabalho.
Natividade Gomes Augusto. Socióloga. Pós-graduada em gestão de segurança, higiene e saúde no trabalho. Pós-graduada em
sistemas integrados de gestão. Vogal efetiva da Comissão Técnica 42/SC4, focada na Norma ISO 45001. Técnica
superior de segurança. Auditora de Segurança e Higiene no trabalho. Formadora há 25 anos, em várias instituições. Diretora
da Revista Segurança Comportamental. Especialista em comportamentos de segurança e saúde. Especialista em falha
humana, sua análise e intervenção em segurança no trabalho. Experiencia em investigação e análise de acidentes de trabalho.
Celestino Martins. licenciado em Ciência Sociais, área vocacional de Psicologia Social pela UAb. Mestre em Segurança e
Higiene no Trabalho na ESCE/IPS. Desempenhou a função de coordenador de saúde ocupacional e segurança nas empresas
portuguesas de betão pronto do Grupo CIMPOR, onde aplicou um programa de segurança comportamental. Perito em
técnicas de investigação e análise de acidentes de trabalho.

Ajuste o curso às suas necessidades.
Inscreva-se nos 4 módulos ou apenas em 1 módulo.
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Todos os nossos cursos estão alinhados com:
- Agenda para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas; | - Orientações da Organização Internacional do Trabalho;
- Estratégias Europeia e Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho; | - Campanhas da EU-OSHA.

PROGRAMA
MÓDULO 1 – Responsabilidade Civil e Criminal (23.10.2018)
Capitulo I - Quadro legal da promoção da SST
. Código do trabalho;
. Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho;
. Regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Formador

Capitulo II - As responsabilidades de empregadores, trabalhadores e outros sujeitos
. Responsabilidade civil resultante do incumprimento de regras de segurança
. A responsabilidade por facto ilícito e a responsabilidade pelo risco;
. A obrigação de indemnização.
João Milhano
Capitulo III - Principais questões conexas com a responsabilidade criminal pelo incumprimento de regras de
segurança
. Caraterísticas gerais;
. Culpa: dolo e negligência;
. Crimes por ação e por omissão;
. Crimes em especial: o crime de violação de regras de segurança e o crime de violação de regras de construção.
Capitulo IV - Exercícios práticos
. Jurisprudência - acórdãos de tribunais.
MÓDULO 2 – Modelos de análise e fatores humanos na gestão de acidentes de trabalho (24.10.2018)
Capitulo I – Definições e modelos de análise de acidentes
. Conceitos: incidente, acidente e quase-acidente
. Modelos de análise:
Teoria da propensão individual para os acidentes
Modelo sequencialista (teoria dominó)
Modelo epidemiológico dos acidentes
João Areosa
Perspetiva da transferência de energia e das barreiras protetoras
Teoria sociológica dos acidentes de trabalho
. Prevenção de acidentes
Capitulo II – Fatores humanos na gestão dos incidentes de trabalho
. Erro humano
. Como funciona a nossa mente em contexto organizacional
. Algumas armadilhas cognitivas
MÓDULO 3 – Fiabilidade humana na gestão dos incidentes segundo referencial normativo ISO 45001:2018 (25.10.2018)
Capitulo I – Enquadramento normativo: a gestão de incidentes de trabalho de acordo com o referencial normativo
ISO 45001
. Processo de gestão de incidentes de trabalho
. Procedimento de gestão de incidente de trabalho
. Documentos da organização: Kit de análise e investigação; Guião de entrevista e Lista de verificação
Capitulo II – Falhas Humanas
. Modelo de AFH (Avaliação da Fiabilidade humana)
Natividade
Augusto
. Método de Gestão de Falhas Humanas
. Plano de Recuperação de Falhas Humanas
Capitulo III – Entrevistas
. Procedimento de entrevistas
. Comunicação não verbal
. Técnicas de escuta ativa
. Técnicas de diálogos preventivos de segurança
MÓDULO 4 – Investigação e Análise de Acidentes de Trabalho (26.10.2018)
Capitulo I – Investigação e recolha de dados
. Ações iniciais
. Equipa de investigação e realização do plano
. Descrição detalhada segundo o método 5Ws e 1H
. Fazer uma simulação ou reconstrução da ocorrência
. Elaborar a Time Line;
. Desenho/ esquematização da operação
Capitulo II – Analise de incidentes de trabalho
Celestino
. Causas / Factores contribuintes
Martins
. Diagrama de Ishikawa – 6M
. Arvore dos 5 porquês estendido para why why because logical analysis
. FTA – Failure Tree Analysis
Capitulo III – Barreiras preventivas e correctivas
. Barreiras de engenharia e organizacionais
. Comunicação: Key Learnings
. Acompanhamento da implementação das medidas no sistema de gestão

ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS
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CULTURA DE SEGURANÇA

MAIS: Segurança; Atos Seguros; Envolvimento; Responsabilidade; Comunicação; Motivação; Confiança; Credibilidade; Interdependência;
Liderança; Eficácia; Eficiência; Qualidade; Conformidade; Competitividade; Produção; Ética; Melhoria.
MENOS: Risco; Acidentes; Doenças; Incidentes; Absentismo; Coimas; Reclamações; Devoluções; Desperdícios; Reparações.

Peça o seu Diagnóstico!
geral@pro-ativo.com
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Editorial

Natividade Gomes Augusto

RESPONSÁVEL TEMÁTICA
Socióloga. Pós-Graduada em Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho.
Pós-Graduada em Sistemas Integrados de Gestão.
Vogal do Conselho Editorial da Revista Segurança Comportamental
na vertente de BBS (Behavior Based Safety)

A

s políticas de prevenção de riscos profissionais e de promoção do bem-estar no trabalho devem ser
focadas no trabalho seguro, saudável e produtivo, através do empenho de todos os stakeholders
do sistema de segurança e saúde no trabalho. Não há dúvidas que a nível nacional todas as
partes interessadas se deparam com o grande desafio, no que diz respeito aos elevados índices
de sinistralidade laboral e de absentismo e aos elevados custos sociais e económicos associados aos
acidentes e às doenças profissionais.
Se analisarmos os índices de acidentes de trabalho dos países europeus, verificamos que Portugal
apresenta o valor mais elevado no que respeita aos acidentes de trabalho não mortais e o segundo no
que se refere aos acidentes de trabalho mortais, o que veio a confluir numa Estratégia Nacional para
a Segurança e Saúde no Trabalho 2015-2020.
Porque sabemos que todos os stakeholders terão que agir em prol de uma melhoria, também a
Revista Segurança Comportamental quis contribuir com divulgação de informação através deste
Caderno, com o objetivo de apresentar opiniões de representantes do Estado, das Empresas,
dos Trabalhadores e da Academia. Nesta secção tivemos 100% de sucesso, já que todas as partes
identificadas estão representadas.
Pedro Pimenta Braz, representante do Estado, considera que a integração de conteúdos nos currículos
escolares e nos programas do ensino universitário é fundamental para que se crie uma cultura de
segurança no país e se dê um grande passo civilizacional.
Luís Fernandes, representante da CIMPOR-Intercement (Empresas), afirma que os resultados de
Portugal em termos de SST são consequência das financeiras deficitárias das empresas, falta de
consciencialização dos responsáveis e falha no sistema de educação. Na implementação da cultura
de segurança o essencial, para além de regras, procedimentos, etc., é a mudança de mentalidades
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Segurança no Trabalho

“As políticas de prevenção de riscos
profissionais e de promoção
do bem-estar no trabalho devem
ser focadas no trabalho seguro, saudável
e produtivo, através do empenho de todos
os stakeholders do sistema
de segurança e saúde no trabalho.”

e atitudes. Tal só se consegue
se toda a cadeia de liderança
da empresa for o “motor” da
mudança de mentalidades,
através da sua atitude, do seu
exemplo, da sua persistência.
Sérgio Manuel, representante
da EDP (Empresas), afirma
que a cultura de segurança
que é essencialmente reativa,
consequência da quase ausência deste tema nos currículos escolares e de formação. Uma empresa
que se pauta por uma política de zero acidentes tem obviamente de ter uma política de promoção
de comportamentos seguros.
Arménio Carlos, representante da CGTP-IN (trabalhadores), diz que regra geral, a cultura de
segurança em Portugal é baixa. A prevenção resulta de um equilíbrio entre equipamento de trabalho,
regras e procedimentos adequados e factor humano, no entanto, não pode houver a valorização
excessivamente o factor humano. A estratégia nacional de SST 2014-2020 está num limbo, cuja
avaliação intermédia é desconhecida.
João Areosa, representante da academia, crê que a segurança e saúde no trabalho não é uma
preocupação prioritária na cabeça dos empresários portugueses. A maioria das empresas ainda não
percebeu que a promoção através do fator humano é a solução economicamente mais vantajosa.
Tendo em conta a informação e os dados transmitidos pelos entrevistados, parece-me que a solução
maior para a resolução deste desafio ao qual a segurança e saúde se depara em Portugal, passa por
uma ação concertada do Estado, nomeadamente com a integração de mais uma peça de puzzle
que se chama Ministério da Educação. Sem esta peça, as Empresas terão dificuldade em atingir uma
cultura de segurança do nível de interdependência (cuidado mútuo), os Trabalhadores veem-se a
braços com um nível de exigências perante as quais não se identificam culturalmente, a Autoridade
continuará a ter necessidade de ser um papel mais inspetivo do que preventivo, e, a Academia produz
conhecimento técnico-científico que as organizações não terão condições de aplicar.
Outras questões terão que mudar também. Há que revisitar e alterar o modelo atual do sistema de
segurança e saúde no trabalho implementado em Portugal há umas décadas. Sou de opinião que o
mesmo está ultrapassado e não satisfaz a realidade atual.
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Empresas
CIMPOR - Intercement

Luís Alves Fernandes
Engenheiro mecânico pelo IST e Curso Geral de Gestão pela UNL. Ocupou vários
cargos de direcção na CIMPOR em Portugal, Egipto, China, India e Cabo Verde.
Desde 2016 é Vice-presidente da Intercement das unidades Portugal e Cabo Verde,
cargo que acumula com a Presidência do Conselho Executivo da ATIC. Diz-nos
que os resultados de Portugal em termos de SST são consequência das financeiras
deficitárias das empresas, falta de consciencialização dos responsáveis e falha
no sistema de educação. A mudança oriunda do desenvolvimento económico,
das tecnológicas e da demografia, modifica a exposição aos riscos profissionais
conhecidos e à produção de novos riscos. O Estado deverá focar-se não só
em monitorizar a qualidade dos serviços de SST mas também em melhorar
a informação das áreas responsáveis das empresas. Nem todas as empresas
entenderam a potencialidade da promoção da segurança através do factor
humano. Na implementação da cultura de segurança o essencial, para além de
regras, procedimentos, etc., é a mudança de mentalidades e atitudes. Há uma
falta de informação/formação quer de empresários quer de trabalhadores para
os benefícios de uma verdadeira cultura de SST, ou seja, menos custos, menos
absentismo, melhor ambiente de trabalho, competitividade e produtividade.
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Empresas
Luís Alves Fernandes
Revista Segurança Comportamental [RSC]: Qual
é a sua opinião sobre o estado da segurança e
saúde no trabalho a nível mundial e europeu?
Luis Alves Fernandes [LAF]: Se atendermos às
estatísticas que referem o número de mortes em
consequência de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, podemos concluir que a situação a nível mundial é, ainda, muito má apesar da
promoção da SST nas últimas décadas.
Tem de continuar a haver, por parte da OIT, um
trabalho de fundo a nível mundial e também junto dos governos dos vários países, no sentido de
garantir o seu empenho na implementação de
políticas adequadas, exigindo às empresas o cumprimento das mesmas. Temos que ter consciência
que não é um trabalho fácil pois há muitos países
em que a principal prioridade é garantir aos seus
cidadãos as necessidades básicas, seja de sobrevivência ou de saúde. Este é, talvez, o maior obstáculo ao desenvolvimento da SST a nível mundial.
No que diz respeito à segurança, em especial, uma
das soluções passa pela implementação de uma
política de educação cívica na camada infantil. Só
assim se conseguirá criar uma mentalidade diferente, com visão e práticas que, a pouco e pouco,
alterarão o comportamento individual e coletivo.
[RSC]: O desempenho de Portugal, segundo o Eurostat, é um dos piores da Europa. Qual a sua análise sobre isso?
[LAF]: No que diz respeito a Portugal, considero que
há essencialmente duas razões para o atual estado:
– Primeiro, por razões financeiras das empresas e
também de consciencialização dos responsáveis,
temos muitas empresas em que não se dá o devido
valor ao seguimento da saúde dos colaboradores.
O cumprimento da legislação, por vezes deficiente,
é o mínimo a considerar. Faltam políticas de prevenção e respetiva análise custo benefício para as
empresas;
– Segundo, no que diz respeito à segurança, para
além de haver uma falha no sistema de educação
para se criar, desde a infância, uma consciencialização cívica focada também na segurança, a maioria
das empresas olha para a segurança ainda como
algo que, para além de ser um custo, compromete
a produtividade. É esta atitude que precisa de uma
mudança radical.

[RSC]: A realidade que descreve a nível global é
idêntica em Portugal ou considera que é diferente?
[LAF]: Considero que em Portugal se têm feito alguns progressos mas ainda estamos longe, na minha opinião, de se ter atingido um nível aceitável.
As características do trabalho em Portugal continuarão a mudar em resposta ao desenvolvimento
económico, às mudanças tecnológicas e às alterações demográficas.
Estas alterações comportam a modificação das
condições de exposição aos riscos profissionais
conhecidos e, mesmo, à produção de novos riscos,
mas também oportunidades para melhorar as
condições de segurança e saúde no trabalho.
Neste ambiente de mudança, as empresas portuguesas precisam de se afirmar em termos de
competitividade e produtividade. Existem, inegavelmente, investimentos associados à prevenção e à promoção de locais de trabalho seguros e
saudáveis, mas os custos associados a nada fazer
são maiores. Falta, talvez, como referi antes, uma
maior consciencialização dos empresários portugueses, ou pelo menos de uma parte deles, para
uma análise correta da relação custo benefício do
investimento na segurança e saúde no trabalho.
Este é um dos grandes desafios das empresas portuguesas.
[RSC]: De que forma se pode aumentar o interesse da sociedade sobre esta matéria?
[LAF]: O interesse da sociedade para esta temática
passa pelas seguintes ações:
A nível da sociedade em geral:
– Implementação da cultura de segurança desde a
infância; vai fomentar a prevenção;
– Mais campanhas de informação através dos media e junto das empresas;
A nível das empresas:
– A consulta e a participação ativa dos trabalhadores no processo de melhoria da organização do
trabalho;
– A adoção de medidas destinadas a melhorar o
bem-estar no trabalho, tendente à adaptação do
trabalho ao homem e à sua compatibilização com
a vida familiar;
– A saúde física e mental dos trabalhadores;
– A vigilância da saúde.

123 | Cadernos The People – Segurança: Olhares do Estado, Academia, Sociedade, Empresas e Trabalhadores | 1 – 2017

CIMPOR - Intercement
[RSC]: Como considera o desempenho do Estado
em matéria de segurança e saúde no trabalho?
[LAF]: Nesta matéria, existe um esforço por parte
do Estado, através da criação de iniciativas como
o “Programa Nacional de Saúde Ocupacional: 2.º
Ciclo – 2013/2017” (PNSOC
publicado na Norma n.º
026/2013 da Direção-Geral
da Saúde (DGS), mas a sua
implementação tem sido
feita num contexto de crise global com forte impacte a nível económico e na
sociedade em geral, nem
sempre positivo para levar
a cabo algumas das ações
estabelecidas no Programa.
Para além das adversidades
acima descritas, também
existem poucos recursos
humanos para potenciar
uma atividade fiscalizadora
e conhecedora das diferentes indústrias existentes em
Portugal no sentido de fechar o ciclo, no que respeita
ao cumprimento de legislação nesta matéria, de uma
forma justa e enriquecedora
para aqueles que cumprem.

estão subjacentes, mas também dado o reduzido
tempo que os trabalhadores dispõem para descansar, dedicarem-se à respetiva vida familiar ou
a outras atividades. A prevenção de riscos profissionais e a promoção de condições mais seguras

“Se atendermos às estatísticas que referem o
número de mortes em consequência
de acidentes e doenças relacionadas com o
trabalho, podemos concluir que
a situação a nível mundial é, ainda,
muito má apesar da promoção da SST
nas últimas décadas. Tem de continuar
a haver, por parte da OIT, um trabalho de
fundo a nível mundial e também junto dos
governos dos vários países,
no sentido de garantir o seu empenho
na implementação de políticas adequadas,
exigindo às empresas
o cumprimento das mesmas.”

[RSC]: Quais as medidas que o Estado poderá implementar numa perspetiva de melhorar a segurança e saúde no trabalho?
[LAF]: O Estado deverá focar-se não só em monitorizar a qualidade dos serviços de SST mas também
em melhorar a informação das áreas responsáveis
das empresas. Reconhece-se que em contexto de
crise económica, o apelo empresarial para o estabelecimento de fórmulas de regulação flexível,
que tentam potenciar a produtividade e a competitividade das empresas em prejuízo do tempo,
atividade e organização do trabalho e dos Serviços
de SST tem, inevitavelmente, amplas repercussões
negativas na saúde e bem-estar dos trabalhadores, não só pelas exigências de ritmo, carga de trabalho, carga horária e/ou de aumento do número
e/ou complexidade das atividades de trabalho que

e saudáveis nos locais de trabalho são essenciais
para melhorar a qualidade do emprego, o bem
-estar no local de trabalho, a competividade das
empresas, designadamente através da redução
do absentismo relacionado com os acidentes de
trabalho e as doenças profissionais. Manter os trabalhadores saudáveis tem um impacto positivo direto e quantificável na produtividade e na saúde
do trabalhador, contribuindo para melhorar a sustentabilidade dos sistemas de segurança social. É
aqui que há trabalho a fazer, pelo Estado, sem necessidade de investimento.
[RSC]: Numa perspetiva abrangente de segurança e saúde no trabalho, qual a visão dos empresários portugueses?
[LAF]: No tecido empresarial português atual, temos empresários que levam a sério o tema da SST
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e que fazem os investimentos necessários, e temos
empresários que, ou por desconhecimento ou por
decisão própria, secundarizam completamente o
tema. Tal cria situações de concorrência desleal
mas, o que é mais importante, não conduz a uma
redução da sinistralidade laboral e suas consequências para a sociedade em geral. Por isso, na
minha opinião, os serviços de inspeção do trabalho, que devem ser fortes e eficientes, deverão fiscalizar a regulamentação sobre SST e garantir a
sua aplicação. A sua atuação inspetiva deverá ser
rápida e eficaz sempre que houver infrações às regras e normas de SST.
Os investimentos nos ambientes de trabalho são
não só um fator de motivação mas também um fator de atração de talentos. Tal é fundamental para
garantir uma boa competitividade da Empresa.
[RSC]: Segundo o inquérito europeu às empresas
sobre novos riscos emergentes realizado pela EU
-OSHA (2010), Portugal ocupa o 1.º lugar dos países EU-27 ao nível da preocupação com as questões do stress no trabalho e violência ou ameaça
no trabalho e 26.º lugar ao nível da % de procedi-

pela EU-OSHA (2010), e aos resultados obtidos por
Portugal (o 1.º lugar dos países EU-27 ao nível da
preocupação com as questões do stress no trabalho e violência ou ameaça no trabalho e 26.º lugar
ao nível da % de procedimentos implementados),
penso que tal se deve às campanhas que têm sido
desenvolvidas e ao fato de haver camadas mais jovens, com grau de literacia mais elevado. A consciencialização destas camadas é diferente fruto de
abordagens na área académica. Acredito que os
resultados de 2017 serão idênticos.
[RSC]: Qual a importância da segurança e saúde
no trabalho no bem-estar laboral?
[LAF]: Acerca da importância da SST no bem-estar laboral, recordo-me de um comentário de um
colaborador egípcio (quando estive como responsável da operação no Egito) quando se iniciaram
ações de implementação de uma cultura de segurança, disse “se a minha empresa está preocupada
com a segurança dos seus colaboradores é porque
se preocupa comigo”. Isto diz muito acerca do retorno do investimento num bom ambiente de trabalho o que se consegue, para além de outros aspetos, através da SST.

“Considero que em Portugal se têm
feito alguns progressos mas ainda
estamos longe, na minha opinião,
de se ter atingido um nível aceitável.
As características do trabalho
em Portugal continuarão a mudar
em resposta ao desenvolvimento
económico, às mudanças tecnológicas
e às alterações demográficas.”

mentos implementados. Como é que explica estes resultados? Acha que em 2017 os resultados
seriam diferentes?
[LAF]: Relativamente ao inquérito europeu às empresas sobre novos riscos emergentes realizado

[RSC]: Acha que os trabalhadores têm
consciência sobre a importância da segurança e saúde no trabalho?
[LAF]: Infelizmente nem todos os trabalhadores, nem empresário, têm consciência da segurança e saúde no trabalho. Ainda há muita falta de informação
e formação. Na minha opinião as estruturas sindicais deverão trabalhar, em
conjunto com as empresas, no desenvolvimento deste conhecimento/preocupação. Há uma clara diferença nas
camadas mais jovens, mas a mudança
de mentalidade ainda não está conseguida. Vai levar anos mas só através de
ações que já referi se pode conseguir.

[RSC]: Qualquer sistema de segurança pode ser
promovido através das seguintes variáveis: tecnologia, regras e procedimentos, e, fator humano. Parece-nos que a promoção através do fator humano é a solução economicamente mais

125 | Cadernos The People – Segurança: Olhares do Estado, Academia, Sociedade, Empresas e Trabalhadores | 1 – 2017

CIMPOR - Intercement
vantajosa. Acha que as empresas já perceberam
isso?
[LAF]: Para que qualquer sistema de segurança
tenha efetivamente sucesso deve começar por
ser uma prioridade dos responsáveis máximos da
empresa. A liderança e o exemplo destes é fundamental para se obterem resultados. Complementarmente deverão ser usadas ferramentas que
ajudem à implementação do sistema. Nem todas
as empresas ainda o entenderam e pensam que a
criação de um departamento de segurança, apenas, é a solução para a implementação. Na implementação da cultura de segurança o essencial,
para além de regras, procedimentos, etc., é a mudança de mentalidades e atitudes. Tal só se consegue se toda a cadeia de liderança da empresa for o
“motor” da mudança de mentalidades, através da
sua atitude, do seu exemplo, da sua persistência e, em fase mais avançada, da
sua intransigência na quebra de regras
e/ou procedimentos.

apontar caminhos para as que ainda estão numa
fase muito embrionária. Com certeza que esta colaboração e a divulgação de exemplos e resultados
farão aumentar os níveis de SST.
[RSC]: Existem áreas das quais há deficit de conhecimento em termos técnico-científico?
[LAF]: Na minha opinião não há falta de conhecimento científico para levar por diante uma verdadeira implementação da cultura de SST. O que há,
em geral, é, por um lado, falta de educação de segurança das pessoas (veja-se por exemplo no caso
de uma passadeira de peões cujo semáforo está
vermelho e não há transito, em Portugal praticamente toda a gente passa indiferente ao risco associado, nos países do norte da Europa, respeitam
o sinal vermelho), por outro, falta de informação/

“Estas alterações comportam a
modificação das condições de
exposição
aos riscos profissionais conhecidos e,
mesmo, à produção de novos riscos,
mas também oportunidades para
melhorar as condições de segurança
e saúde no trabalho.”

[RSC]: Como considera o desempenho
das escolas/universidades em matéria
de segurança e saúde no trabalho?
[LAF]: Não tenho conhecimento detalhado acerca do tema, ou seja, como é
feita a abordagem nas escolas/universidades. No entanto, na sequência do que
já referi, ou seja, falta começar a educar
as camadas infantis para se criar desde
cedo a cultura de segurança, esta lacuna manter-se-á quando se trata de Universidade.
Como disse atrás desconheço em detalhe como é
que o tema SST é abordado nas Universidades mas
claramente poderá haver uma maior aproximação
às empresas para, através de casos de estudo, se
aprofundar o conhecimento prático do tema e

formação quer de empresários quer de trabalhadores para os benefícios de uma verdadeira cultura
de SST, ou seja, menos custos, menos absentismo,
melhor ambiente de trabalho, competitividade,
produtividade, etc.

Nota: Na CIMPOR foi dada especial ênfase e prioridade à segurança a partir de 2001. A partir de 2012 a experiência com a nova
filosofia da Intercement tem sido muito desafiadora e exigente. Desafiadora porque com o passado que já temos estamos a
tentar alcançar o nosso grande objetivo que é “zero acidentes”, porque para alcançarmos esse objetivo o principal foco tem
de ser na mudança da atitude das pessoas e a interiorização do valor segurança na vida de cada um. E exigente porque requer de cada um de nós uma constante preocupação, tentando aplicar a máxima “eu cuido de mim, cuido do outro e deixo
que cuidem de mim”. Progressivamente estamos a melhorar porque este é um desígnio de toda a organização, começando
pela liderança de topo.
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[RSC]: Quais as soluções para que as faculdades e
as empresas trabalhem lado a lado?
[LAF]: Como já referi atrás deverá ser incrementada a colaboração entre Universidades e Empresas,
utilizando aquelas as Empresas para estudos de situações de sucesso e de fracasso no sentido de se
tirarem conclusões e definirem caminhos a seguir.
Passa também por estágios específicos a conceder pelas empresas.

guarda o que é mais importante para o ser humano, a vida.

[RSC]: Gostaríamos que deixasse uma mensagem aos trabalhadores, às empresas, ao Estado e
à sociedade em geral.
[LAF]: A minha mensagem é que uma verdadeira
política de SST compensa, pois ganha o país, ganham as empresas e ganham os colaboradores, no
entanto, decididamente compensa porque salva-

Healthy Workplaces for All Ages
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de Segurança
Segurança
–
Procedimento
–
Procedimento de
de A/O/DCS
A/O/DCS
–
Técnicas aplicadas
aplicadas e
e erros
erros comuns
comuns
–
Técnicas
–
Auditorias
–
Auditorias comportamentais
comportamentais de
de segurança
segurança
–
Diálogos
–
Diálogos preventivos
preventivos de
de segurança
segurança (instrutivos,
(instrutivos,
compensatórios e
e corretivos)
corretivos)
compensatórios
–
Recolha
–
Recolha e
e analise
analise de
de dados
dados
–
Indicadores
–
Indicadores mais
mais relevantes
relevantes (Índice
(Índice de
de atos
atos não
não
aceitáveis/inseguros, taxa
taxa de
de preocupação,
preocupação, etc.)
etc.)
aceitáveis/inseguros,
DESTINATÁRIOS
DESTINATÁRIOS
Técnicos
trabalho, representantes
Técnicos de
de segurança
segurança e
e higiene
higiene do
do trabalho,
representantes
dos
auditores de
de SST,
SST, formadores
formadores
dos trabalhadores,
trabalhadores, consultores
consultores e
e auditores
de
de SST,
SST, médicos
médicos do
do trabalho,
trabalho, sociólogos,
sociólogos, psicólogos,
psicólogos,
enfermeiros,
enfermeiros, técnicos
técnicos de
de saúde,
saúde, responsáveis
responsáveis e
e técnicos
técnicos de
de
gestão
gestão de
de recursos
recursos humanos,
humanos, gestores,
gestores, supervisores
supervisores e
e
colaboradores
colaboradores de
de diversas
diversas áreas.
áreas.
EQUIPA
EQUIPA FACILITADORA
FACILITADORA
Natividade
Gomes
Augusto:
licenNatividade
Gomes
Augusto:
licenciada
em
sociologia
pelo
ciada
em
sociologia
pelo
ISCTE-IUL.
Pós-graduada
em
ISCTE-IUL.
Pós-graduada
em
gestão
de
SHST,
pelo
ISCSEM.
gestão
de
SHST,
pelo
ISCSEM.
Técnica
superior de
de SHT.
SHT. Pós-Graduada
Pós-Graduada em
Técnica superior
em
Sistemas
Sistemas Integrados,
Integrados, Qualidade,
Qualidade, Ambiente,
Ambiente, Segurança
Segurança e
e
Responsabilidade
Social. Técnica
Técnica Superior
Superior de
de Segurança.
Segurança.
Responsabilidade Social.
Especialista em
em comportamentos
comportamentos de
de segurança,
segurança, saúde
saúde e
e
Especialista
ambiente. Facilitadora
Facilitadora do
do 1.º
ambiente.
1.º curso
curso em
em Portugal
Portugal sobre
sobre
“Segurança
“Segurança e
e Saúde
Saúde Comportamental,
Comportamental, em
em 2010.
2010. Elemento
Elemento da
da
Comissão
Comissão Técnica
Técnica 42
42 –– Segurança
Segurança e
e Saúde
Saúde no
no Trabalho.
Trabalho.
Diretora
Diretora da
da Revista
Revista Segurança
Segurança Comportamental.
Comportamental. CEO
CEO da
da
PROATIVO,
PROATIVO, IP.
IP.
Sónia
Sónia P.
P. Gonçalves,
Gonçalves, psicóloga,
psicóloga, doutorada
doutorada em
em psicologia
psicologia do
do
trabalho
trabalho e
e das
das organizações
organizações pelo
pelo ISCTE-IUL.
ISCTE-IUL. Docente
Docente no
no
Instituto
Instituto Piaget.
Piaget. Investigadora
Investigadora no
no CIS/ISCTE-IUL.
CIS/ISCTE-IUL. Técnica
Técnica
Superior
Superior de
de Segurança.
Segurança. Coordenadora
Coordenadora do
do Conselho
Conselho Editorial
Editorial
da
da Revista
Revista Segurança
Segurança Comportamental.
Comportamental. Facilitadora
Facilitadora da
da 2.ª
2.ª
edição
edição do
do curso
curso de
de “Auditor/observador
“Auditor/observador preventivo
preventivo de
de
segurança
segurança e
e saúde”,
saúde”, realizado
realizado em
em 2012.
2012.

Para
Para mais
mais informações
informações
geral@segurancacomportamental.com
geral@segurancacomportamental.com
Rua
Rua Fernando
Fernando Maurício
Maurício |
| nº
nº 21|
21| 4C
4C |
| 1950
1950 -- 447
447 |
| Lisboa
Lisboa
Tl:
Tl: 216022572
216022572
Organização

Parceiros
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A nossa aposta é
na Intervenção Organizacional
e Comportamental em
RISCOS PSICOSSOCIAIS!

PROATIVO, Instituto Português
Rua Fernando Maurício | n.º 21 C | Edifício 8 | Loja 4 | 1950-447 Lisboa
Tel. + 351 216 022 572 | geral@pro-ativo.com | www.pro-ativo.com
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