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Queremos manifestar o nosso agradecimento à BP plc pelo facto de nos ter permitido
utilizar as suas “Regras de Ouro da Segurança” em várias partes deste documento. 
 

Ao longo deste documento, o termo “colaborador” refere-se, em geral, aos colaboradores
directos e indirectos, excepto quando de outra forma especificado. 

Nota ao leitor:  

Este documento constitui um estudo compilado sobre boas práticas de segurança e trata-
se de um conjunto de “ferramentas” que disponibilizamos e que permite a cada empresa 
poder decidir o que é mais adequado implementar em termos da sua própria estratégia 
de Responsabilidade Social (CSR – Corporate Social Responsibility), no contexto das suas 
obrigações legislativas locais, nacionais e internacionais. Esta compilação não é 
necessariamente aplicável na íntegra a todas as situações.  

Esta documentação também não deve ser entendida como completa ou exaustiva. É 
disponibilizada de boa fé como orientação e sugestão de boas práticas, não lhe podendo 
ser atribuída qualquer responsabilidade legal por erros ou omissões. 

Este documento refere-se às questões de Segurança e Saúde dos colaboradores, não 
abrangendo questões de carácter social ou comunitário, as quais serão abordadas no 
documento da TF5 (Task Force 5).  
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1. INTRODUÇÃO – A IMPORTÂNCIA CHAVE DA SEGURANÇA E SAÚDE  
 
1.1 Contexto  
 
Os membros da CSI encontram-se já bastante empenhados em melhorar o desempenho da 
segurança nas suas empresas, tendo sido já alcançadas melhorias muito significativas.  

O cimento é uma das substâncias mais utilizadas no Mundo. O fabrico de cimento é um processo de 
energias e recursos intensivos com impactes ambientais locais e globais, bem como ao nível da 
segurança e saúde. Ao reconhecerem estes factos, várias cimenteiras constituíram a Iniciativa para a 
Sustentabilidade do Cimento (CSI) como um programa patrocinado pelos membros do World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Actualmente, esta Iniciativa é 
patrocinada por dezasseis empresas cimenteiras, que, no seu conjunto, representam mais de metade 
da indústria mundial, com excepção da China. A partir dos finais de 1999, a Iniciativa estabeleceu 
(1) uma investigação independente sobre o desempenho actual da indústria e sobre as questões de 
sustentabilidade mais importantes que enfrenta; (2) diversas reuniões com as partes interessadas em 
sete cidades (Cairo, Curitiba, Banguecoque, Lisboa, Bruxelas, Washington e Pequim); (3) um 
conjunto de recomendações independentes para melhorar o desempenho; e (4) um Plano de Acção 
para resolver as questões levantadas.  

Assegurar condições de trabalho seguras e saudáveis para os colaboradores directos e indirectos é 
um aspecto chave da responsabilidade social das empresas e uma das questões mais importantes para 
a indústria cimenteira. Os membros da CSI, convictos de que deveria ser prestada mais atenção a 
esta área em toda a indústria, estão empenhados em desempenhar um papel activo neste processo.  

Como base de referência, apresentamos alguns resumos dos estudos elaborados pelo CSI no âmbito 
da Segurança e Saúde no Trabalho.  
 
Os resumos foram retirados de: 

 Relatório de Síntese de 2002 da CSI  
 Relatório do Substudy 10 da CSI 
 Plano de Acção 

 
 

 O Relatório de Síntese de Julho de 2002 concluiu, sobre o Bem-Estar 
dos Colaboradores, que: 
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“A principal prioridade para as empresas cimenteiras quanto ao bem-
estar dos colaboradores é a certificação da segurança e saúde no 
trabalho, tanto para os colaboradores directos como para os indirectos. A 
indústria cimenteira não se encontra tão avançada como outras indústrias 
pesadas no que diz respeito à implementação de sistemas de gestão de 
segurança e saúde no trabalho. Contudo, as empresas cimenteiras 
poderão futuramente conceber fábricas intrinsecamente seguras que 
minimizem potenciais acidentes. Além disso, de acordo com os 
princípios do Desenvolvimento Sustentável, existe uma série de outras 
questões relativas ao bem-estar dos colaboradores que uma empresa 
pode apoiar, incluindo a formação, o desenvolvimento da carreira e o 
crescimento profissional: o respeito pelos direitos dos colaboradores, tais 
como a liberdade de comunicação e de associação, a promoção do equilíbrio entre o empenho no 
trabalho e a vida familiar ou pessoal, a promoção da diversidade e a proibição da discriminação e do 
assédio. Estas medidas vão contribuir para a produtividade e consciência de segurança dos 
colaboradores, bem como para a lealdade e orgulho.” 

 



 
 

O Substudy 10 sobre Melhoria do Desempenho Ambiental e na 
Segurança e Saúde, de Dezembro de 2002, concluiu que:  

“O desempenho da segurança e saúde na indústria cimenteira como um 
todo está pouco desenvolvido relativamente a outros sectores mais 
proactivos da indústria transformadora. Existe no sector uma grande 
variedade em termos de desempenho. As empresas mais avançadas nesta 
área demonstraram que é possível alcançar indicadores de segurança 
semelhantes à média das da indústria transformadora. No entanto, até 
mesmo os melhores têm espaço para evoluir. Existe uma necessidade 
específica de incentivar e ajudar as empresas e fábricas que se encontram 
muito abaixo da média a aumentar os seus padrões de segurança, de forma 
a assegurar uma indústria sustentável que satisfaça as expectativas sociais e 
de emprego. 

 
 
O Plano de Acção, Julho de 2002, concluiu que:  

“Garantir condições de trabalho seguras e saudáveis para os colaboradores 
directos e indirectos é uma das questões mais importantes da indústria 
cimenteira. Reconhecemos que devia ser prestada mais atenção a esta área 
em toda a indústria e estamos empenhados em exercer um papel activo 
neste processo. Foram já iniciadas reuniões e discutidas alternativas futuras 
pelo Grupo de Trabalho de Segurança e Saúde que terá um papel essencial 
na execução dos compromissos e projectos desta Iniciativa.  

Embora as empresas disponham de sistemas próprios para comunicação 
dos indicadores de segurança e saúde no trabalho, na maior parte dos casos 
não é possível apresentar os valores globais da indústria. A pesquisa 
efectuada pelo Battelle Institute salienta precisamente que a divulgação 
pública nesta área é difícil. Daquilo que sabemos, podemos afirmar que os 
acidentes e a taxa de frequência na nossa indústria são superiores aos de outras indústrias tais como a 
petroquímica e de refinaria de petróleo. Consideramos este facto inaceitável e acreditamos que está a 
afectar a reputação da indústria cimenteira no seu todo. Foi por isso solicitado ao Grupo de Trabalho 
que desenvolvesse, em primeiro lugar, sistemas transversais para medir, monitorizar e comunicar o 
desempenho da segurança e saúde, que cada empresa poderá posteriormente implementar a nível 
individual.  

A concepção de edifícios e de equipamentos seguros tem, obviamente, um papel fundamental na 
redução de acidentes e incidentes nos locais de trabalho. As empresas que fornecem equipamento 
industrial estão constantemente a desenvolver e a melhorar os seus produtos para que satisfaçam os 
mais elevados padrões de segurança. No entanto, na realidade, as ferramentas mais importantes para 
reduzir as taxas de frequência de acidentes e de doenças profissionais são a formação sobre 
segurança e saúde e uma cultura de segurança. Todas as empresas envolvidas neste projecto 
implementaram programas de segurança e saúde. O Grupo de Trabalho vai estabelecer uma rede de 
troca de informações para que as empresas partilhem as suas experiências, identifiquem causas 
comuns de acidentes e desenvolvam recomendações visando a melhoria contínua.” 
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O Plano de Acção, “O que vamos fazer” indica o seguinte:  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectos Conjuntos 
 
 Vamos dinamizar acções, através do

Grupo de Trabalho de Segurança e
Saúde (já estabelecido em paralelo
com o estudo do Battelle Institute),
para assegurar a disponibilização de
sistemas de medição, monitorização e
comunicação de desempenho de
segurança e saúde. 

 
 O Grupo de Trabalho vai: 

 
 desenvolver o intercâmbio

de informação, incluindo
dados sobre taxas, origem e
tipos de acidentes e
incidentes que ocorrem; 

 
 partilhar a experiência da

empresa; 
 
 desenvolver recomendações

para prevenção.  
 
 

Acções Individuais das Empresas 
 

 Cada empresa vai responder às
recomendações do Grupo de Trabalho
da Segurança e Saúde através de: 

 
 melhoria dos sistemas e

procedimentos existentes e formação
para a análise, acompanhamento e
prevenção de acidentes ou incidentes;
 
 medições e divulgação

pública sobre o desempenho, em
formato normalizado. 

 
 

1.2  Acções realizadas pelo Grupo de Trabalho 3 (TF3) da Iniciativa para a Sustentabilidade 
do Cimento (CSI)  

Antecedentes 

Orientadas pela necessidade comum de melhorar o desempenho da segurança na indústria 
cimenteira, várias empresas do sector juntaram-se e formaram um Grupo de Trabalho de Segurança 
(CSTF - Cement Safety Task Force) em Maio de 2001, em Monterrey, no México. Foram criadas 
definições comuns de segurança para que fosse possível uma comparação efectiva entre as empresas, 
o que possibilitou a todos os membros a partilha de dados importantes sobre acidentes de trabalho 
mortais e outros acidentes. O CSTF continuou a avançar com este trabalho em 2002, ao qual se 
juntaram várias outras empresas. Em Maio de 2003, o CSTF voltou a formar-se como TF3, ao abrigo 
do “Plano de Acção” da CSI, e continuou a trabalhar em conjunto de forma ainda mais proactiva a 
partir dessa data. 

Relatórios de Segurança  

No início de 2004, o TF3 alcançou o seu principal objectivo quanto ao acordo das Definições de 
Segurança e Critérios de Comunicação, agora publicados. É a primeira vez que surge um conjunto de 
definições comuns a nível internacional que permite estabelecer com precisão a troca de informação 
e a elaboração de relatórios em toda a indústria cimenteira. Estas definições abrangem acidentes de 
trabalho mortais, taxa  de mortalidade (apenas para colaboradores directos), acidentes de trabalho 
com dias perdidos e taxa de frequência (apenas para colaboradores directos). Encontram-se em fase 
de elaboração outras definições, como por exemplo a taxa de gravidade, que serão futuramente 
submetidas à aprovação.  
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O acordo sobre estas definições permitiu a elaboração de um formato comum da CSI para 
comunicação dos dados de segurança, tendo sido recentemente compilado o primeiro relatório global 
dos dados enviados pelas 10 Empresas membros da CSI relativos ao ano de 2003. O Relatório 
abrange inicialmente apenas a actividade cimenteira, mas prevê-se que, oportunamente, seja 
alargado a todas empresas de materiais de construção membros da CSI.  

Gestão da Segurança e Saúde  

Conforme prometido no Plano de Acção, o TF3 apresenta agora este projecto de Estudo Compilado 
sobre as Boas Práticas na Segurança e Saúde na Indústria Cimenteira. Este documento de orientação 
resume a forma como a gestão da segurança e saúde pode e deve ser conduzida, sem ser 
excessivamente normativa. Disponibiliza uma orientação pragmática sobre boas práticas nos 
procedimentos de segurança na indústria cimenteira, com base na experiência e centrada na 
identificação das causas de acidentes de trabalho mortais e outros. Disponibiliza também linhas de 
orientação similares ao nível da saúde dos colaboradores, igualmente centradas nas preocupações de 
saúde mais comuns, nomeadamente as que dizem respeito à utilização crescente de combustíveis 
alternativos. Embora a maior parte das empresas membros da CSI tenham já implementado estas 
directrizes, foi identificada a necessidade de as disseminar de um modo mais alargado à indústria em 
geral e às partes interessadas (stakeholders).  



1.3 As Melhores Práticas na Segurança e Saúde 

Recentemente, o Conselho de Imprensa (http://www.conference-board.org/aboutus/about.cfm) 
publicou um relatório de pesquisa - R-1334-03-RR, ‘Driving Toward “0” (Rumo ao “0”), As 
Melhores Práticas Corporativas na Segurança e Saúde - que reúne o melhor das Melhores Práticas 
implementadas em várias indústrias e que pode ser resumido no extracto que se segue.  

Documento completo URL: http://www.conference-board.org/publications/describe.cfm?id=724  

 
 O que Fazem as Melhores Empresas para a Segurança e Saúde? 

 
Les Smith, gestor de negócio da DNV Business Solutions, reconhecida firma 
de avaliação de desempenho global, considera que as melhores empresas:  
 

Descrevem de forma clara o que se espera 
que as pessoas façam para a segurança 
Todos os níveis de colaboradores, do mais 
antigo ao colaborador acabado de contratar, 
compreendem claramente o que se espera. 
Existem padrões exigentes e específicos para 
cada pessoa em todas as actividades 
profissionais mais importantes. Sem padrões 
adequados, não podem existir medições, 
avaliações, correcções ou reconhecimento de 
desempenho com significado. 
 
Fazem da segurança uma responsabilidade 
dos gestores de linha 
A segurança é mais beneficiada quando se 
encontra de tal modo integrada em cada 
actividade que se torna impossível ignorá-la. 
Fala-se pouco em executar as tarefas de forma 
segura e fala-se muito em executar as tarefas 
de forma correcta. O factor segurança é igual 
aos de produção, custos e qualidade, 
reflectindo-se este facto em cálculos de 
desempenho, ajustamentos de salário e 
promoções. 
 
Incorporam a segurança no processo da 
empresa como uma estratégia operacional 
Os líderes de todo o mundo reconhecem cada 
vez mais que um sistema de segurança bem 
gerido proporciona uma estratégia operacional 
para melhorar a gestão global. Mas, nos 
últimos anos, um número significativo de 
importantes organizações descobriu que a 
aplicação das ferramentas e das técnicas de 
boa gestão de segurança proporciona-lhes não 
só uma redução de acidentes e doenças, mas 
também melhorias mensuráveis ao nível da 
eficiência, qualidade e produtividade. 
 

Usam sistemas de medição 
de segurança e saúde 
proactivos 
Os consultores de gestão de liderança 
sublinharam que: “Se não pode ser medido, 
não pode ser gerido; se não pode ser gerido, 
não pode ser melhorado”. O cerne da gestão 
da segurança é a medição do desempenho em 
termos quantificáveis e objectivos. As 
empresas líderes avaliam constantemente o 
seu processo para determinar se estão a 
controlar o risco de modo adequado. Embora 
incluam, na avaliação do nível de segurança, 
os dados relativos às consequências dos 
acidentes, tais como indicadores de segurança 
e absentismo, não contam apenas com este 
tipo de indicadores. 
 
Dispõem de executivos que não apoiam a 
gestão de segurança e saúde – lideram-na 
Atingir a excelência da segurança e saúde 
exige as mesmas competências de liderança 
que para alcançar a excelência em qualquer 
outra área. O desempenho da segurança e 
saúde é um reflexo da cultura empresarial e da 
influência dos órgãos de gestão cujo 
empenhamento é fundamental. Tal como 
noutras áreas, a liderança vai ditar o tipo de 
desempenho de segurança no qual se deve 
insistir. 
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2. SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SST)  

2.1 Requisitos Gerais para os Sistemas de Gestão de SST  

O âmbito preciso dos sistemas de gestão de SST varia consoante a empresa, o país e outros factores 
locais, mas, em geral, exige como requisitos mínimos  

 Uma Política de SST 
 Uma estrutura de organização para implementar essa política 
 Um programa de implementação 
 Um método para avaliar o êxito dessa implementação e fornecer feedback 
 Um plano de acção para melhoria contínua  

 

O documento ILO-OSH 2001 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) define estes 
elementos em pormenor. É da responsabilidade de cada empresa adaptá-lo aos respectivos objectivos 
específicos de SST:  

 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm 

Linhas de orientação para a Segurança, Saúde e Ambiente da International Finance Corporation:  

 http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_OHS/$FILE/OHSguideline .pdf  

 
Projecto da Especificação OHSAS 18001 para a Segurança e Saúde:  
 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/index.htm  
 
Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho: 
 

http://agency.osha.eu.int  
 

  A Utilização de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho nos 
Estados membros da União Europeia  

 
 http://agency.osha.eu.int/publications/reports/307/en/index.htm  



 
2.2 Exemplo de sistemas de Gestão de SST usados por algumas empresas membros da CSI  

O exemplo a seguir traduz a política de SST, utilizada por uma empresa membro da CSI. 
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A Política de Segurança e Saúde do Grupo exige de todos os administradores locais:  
 

 O cumprimento de toda a Legislação de Segurança e Saúde aplicável 
 A disponibilização de um local de trabalho seguro e saudável para todos os 

colaboradores (colaboradores directos e indirectos) 
 A melhoria contínua rumo às Melhores Práticas de Segurança e Saúde da Empresa 

 
A Política de Segurança e Saúde do Grupo exige também que todos os colaboradores (directos e 
indirectos):  

 
 trabalhem de um modo seguro e saudável conforme previsto na legislação e de acordo 

com as instruções da administração 

Outro exemplo de um compromisso de SST utilizado por uma empresa membro da CSI:  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

A empresa coloca o mais elevado valor na garantia da
segurança e saúde dos nossos trabalhadores,
prestadores de serviços, terceiros e visitantes. No
entanto, a comparação do nosso desempenho com o
das melhores empresas de indústrias semelhantes,
como a indústria mineira e a indústria pesada, mostra
que não temos tão bom desempenho no que diz
respeito à Segurança e Saúde no Trabalho. Temos de
melhorar bastante. Os nossos objectivos são não ter
um único acidente, que resulte em morte ou em
incapacidade permanente, e reduzir substancialmente o
absentismo por acidente.  

A empresa aceita seriamente o desafio de alcançar estes objectivos. Durante 2002/2003, a
Comissão Executiva nomeou a Segurança e Saúde como um ponto central da empresa.
Definimos objectivos e padrões de Segurança e Saúde globais que são obrigatórios para todas as
empresas do Grupo, incluindo colaboradores indirectos. Para ajudar à obtenção destes padrões e
objectivos, desenvolvemos um manual de Segurança e Saúde que descreve os principais
elementos, sistemas e procedimentos a seguir. Elaborámos também um protocolo padrão de
auditoria de avaliação para as nossas empresas utilizarem na verificação da sua evolução no
sentido de alcançarem os padrões globais. 

 
A seguir apresentam-se alguns dos elementos de sistemas de Gestão de SST usados por outra 
empresa membro da CSI. 

Política de Segurança e Saúde 

 

 

 

 

Princípios de Orientação 
 
Todas as pessoas que trabalhem nas nossas instalações têm o direito de contar com condições de
trabalho seguras e saudáveis e o dever de contribuir para essas condições, através de um
comportamento responsável. Consideramos a Segurança e Saúde como valores essenciais da
empresa, encontrando-se integrados no desempenho global da actividade. Todos os acidentes ou
doenças que resultem da actividade profissional podem ser evitados através de adequados sistemas
de trabalho, equipamentos, substâncias, formação e supervisão. 
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A gestão eficaz da Segurança e Saúde inclui a avaliação de risco a partir do projecto inicial da
fábrica, da fase de construção, da colocação em serviço e do planeamento global para organização
do trabalho e da manutenção.  
 
Todas as nossas operações têm de melhorar continuamente o seu desempenho de Segurança e
Saúde. 
 
Principais Funções e Responsabilidades 

É da responsabilidade de todos os gestores a todos os níveis garantir a Segurança e Saúde das
pessoas que, no local de trabalho, se encontram sob a sua responsabilidade. O gestor deve
implementar a política e os sistemas na sua área de controlo e influência. 
 
O Presidente do Conselho de Administração (CEO) assume esta responsabilidade ao nível do
Grupo. Procura com especial atenção assegurar que, em cada departamento e Unidade de Negócio,
a direcção tenha a autoridade, competência e recursos necessários para exercer esta
responsabilidade. 
 
O Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos e Organização do Grupo é responsável pela
coordenação e revisão da Política de Segurança e Saúde, fazendo recomendações sobre essas
questões à Comissão Executiva. 
 
Todos os colaboradores têm responsabilidades quanto à sua própria Segurança e Saúde e quanto à
Segurança e Saúde das pessoas que são afectadas pelas suas acções. 
  
Principais Processos e Ferramentas ao Nível da Empresa  

Relatório Anual à Comissão Executiva. 
Comunicação à Comissão Executiva dos acidentes de trabalho mortais no prazo de 24 horas. 
Reunião Anual dos directores das Divisões de Segurança e Saúde, para orientar o intercâmbio das
melhores práticas e desenvolver padrões comuns. 
Nomeação de Departamentos de Auditoria para garantir que os processos se encontram
implementados. 
Inquérito sobre o desempenho da Divisão/Negócio, quando necessário. 
 
Principais Processos e Ferramentas ao Nível da Divisão  

As Divisões dispõem de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no trabalho para dinamizar a
melhoria contínua do desempenho. Este sistema fundamenta-se numa política de Segurança e Saúde
que reflecte a Política Empresarial no que diz respeito aos seus princípios, estrutura,
responsabilidades, coordenação e monitorização, incluindo as novas Unidades que sejam
adicionadas à empresa. São dedicados e identificados recursos específicos (humanos e financeiros)
para alcançar os objectivos.  

Análise de Risco 

Os processos de gestão deverão ser implementados de modo a assegurar que os riscos sejam
identificados, controlados e geridos de forma adequada.  
A análise é actualizada com regularidade, nomeadamente, durante a instalação de novos
equipamentos, alterações na organização, etc.  
Os trabalhadores, prestadores de serviços e clientes deverão ser informados dos riscos e das
medidas tomadas para eliminar ou minimizar os mesmos.  
 
Deverá estar instalado um sistema de monitorização e alerta que coloque o controlo do risco no
nível de gestão adequado, dependendo da gravidade.  
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Análises de Acidentes e Falhas  

Quaisquer acidentes, quase-acidentes ou falhas são objecto de inquérito detalhado e metódico,
conduzido pelo gestor de linha no seu sector de responsabilidade, com a participação da equipa de
segurança e dos colaboradores lesados ou envolvidos.  
 
Deverá ser preparado um relatório com os pormenores do acontecimento e com as medidas tomadas
(ou a serem tomadas e programadas) para evitar uma recorrência. O esforço de investigação deverá
ser proporcional ao risco potencial.  
 
O relatório e a comunicação de acidentes deverão ser efectuados de acordo com as directivas da
Divisão e do Grupo.  
 
A Comissão para a Gestão da Segurança e Saúde deverá verificar com regularidade a relevância de
qualquer acção tomada e assegurar que as medidas são executadas.  
 
Prevenção e Controlo dos Riscos  

Equipamento Fixo e Móvel  

As novas instalações são projectadas e construídas tendo em linha de conta a segurança dos
operacionais e do pessoal da manutenção.  

As instalações e equipamento móvel deverão ser mantidos de modo eficaz e, quando necessário,
examinados e inspeccionados. Os que se encontram sujeitos a controlos regulamentares são
monitorizados.  

Equipamento de Protecção Individual  

O equipamento de protecção individual de trabalho deverá ser identificado, deverão ser definidas as
circunstâncias em que deve ser utilizado, e efectuadas as diligências necessárias, incluindo
formação e supervisão para garantir a sua utilização (consultar anexo da folha de dados sobre a
utilização de EPI) 
 
Instruções, Regras e Procedimentos  

As instruções, regras e procedimentos são concebidos para que o trabalho possa ser executado em
segurança, sem riscos para a saúde, e de acordo com a avaliação de risco. Deverão ser:  
. escritos, 
. actualizados, 
. conformes com os regulamentos, 
. realistas, 
. conhecidos e compreendidos por todas as partes envolvidas, 
. cumpridos e respeitados. 

Auditorias e Inspecções de Segurança 

As auditorias e inspecções aos locais de trabalho são planeadas e efectuam-se com regularidade.
São comunicadas e dão origem a medidas preventivas e correctivas, que são geridas da mesma
forma que a análise de acidentes.  
 
Estas auditorias e inspecções são conduzidas pelos gestores de linha, formados para esse fim,
incluindo os Gestores de Topo. Os colaboradores são envolvidos nestas auditorias e inspecções
tanto quanto possível. 

Para além destas auditorias internas, existem auditorias cruzadas entre diferentes estabelecimentos,
que usam a conhecida técnica “fresh view”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Emergência/Segurança  

Todos os locais deverão ter planos de emergência implementados, de acordo com a natureza das
suas operações e com os riscos do local avaliados. Estes planos deverão ser actualizados, quando
necessário, comunicados e ensaiados regularmente.  

Devem ser conduzidos e treinados com regularidade, abrangendo nomeadamente cenários de
elevados riscos potenciais. (Consultar Anexo da Política de Preparação de Emergência). 
 
Prestadores de Serviços 
 
Os regulamentos de Segurança e Saúde aplicam-se igualmente aos Prestadores de Serviços e
respectivos colaboradores que trabalhem no local; os contratos dos Prestadores de Serviços deverão
especificar os direitos e deveres de ambas as partes no que respeita a esta questão. A capacidade da
parte contratada de trabalhar em segurança é um critério de selecção prioritário. 
 
A Segurança e Saúde deverão ser geridas de forma eficaz nos locais de trabalho, incluindo, quando
necessário, auditorias regulares e adequadas.  

Os Prestadores de Serviços são activamente apoiados em questões de segurança.  

Os indicadores de desempenho da segurança para empresas que trabalhem no local são registados e
comunicados. São uma ferramenta de avaliação do desempenho.  

Um desempenho de segurança fraco não deverá ser tolerado e pode resultar numa rescisão
prematura. 
 
Formação e Comunicação  

Formação 

Devem ser efectuadas as diligências necessárias para garantir que todos os colaboradores são
competentes no que diz respeito à Segurança e Saúde. Estas acções deverão providenciar formação
e experiência adequadas.  

A Segurança inclui:  
formação comportamental e sensibilização à Segurança e Saúde 
formação sobre SGSST  
formação sobre avaliação de risco  
formação sobre procedimentos e métodos  
formação sobre a utilização de equipamento de trabalho  
formação sobre obtenção de autorizações e licenças. 

Diz respeito a todos os colaboradores:  
colaboradores temporários ou  novos colaboradores  
colaboradores “estabelecidos” (reciclagem, cursos de  valorização profissional,
transferências, mudanças de funções)  
gestão (*auditorias, inquéritos, planos de prevenção, reuniões, etc.)  
Prestadores de serviços, quando necessário.  

Toda a formação de segurança é registada, nomeadamente nas fichas individuais do colaborador, as
quais são revistas com regularidade. 
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Comunicação 

A Comunicação é um factor importante do programa de Segurança e Saúde e deverá incluir
informação sobre o plano de segurança das instalações, feedback sobre o desempenho e medidas
tomadas, conhecimentos chave para a prevenção de acidentes. Incentiva um fluxo de informação
livre (descendente e ascendente). 

Um artigo recente da International Cement Review (Junho de 2004) resumia os componentes chave 
de um sistema de gestão de SST mais aperfeiçoado que podia ser certificado de modo independente 
pela Especificação OHSAS 18001 de aplicação voluntária. 
 
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ 

Ao abrigo desta especificação, os principais componentes necessários para um Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde são:  

 Sistemas de Gestão de Segurança 

 Política de segurança e saúde no trabalho 

 Planeamento e organização da segurança e saúde 

 Avaliação de Risco e implementação, funcionamento e manutenção das medidas de controlo 
de risco 

 Medição do desempenho da segurança e saúde e procedimentos para acções correctivas em 
resposta a ocorrências de segurança e saúde 

 Auditorias e revisão pela Gestão.  

A Australian Cement Industry Federation resume a abordagem global de forma bastante eficaz no 
seguinte diagrama: 
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2.3 Sistemas de Passaporte de Segurança  

A análise mostra que os Colaboradores Indirectos se encontram expostos a um maior risco de 
acidentes, e também de acidentes de trabalho mortais. Embora os Colaboradores Indirectos sejam, 
em última análise, responsáveis pela sua própria segurança, existe uma obrigação óbvia da parte da 
gestão de garantir que estes têm total consciência dos riscos existentes nos locais de trabalho e que 
iniciam os seus trabalhos de um modo seguro e responsável.  

Alguns países (por exemplo, a Irlanda e o Reino Unido) desenvolveram um sistema de 
“passaporte” para pré-educar e pré-qualificar os Colaboradores indirectos em termos de Segurança, 
antes de entrarem nos locais de trabalho. Este sistema encontra-se resumido abaixo. Os princípios 
gerais devem ser aplicados em todas as circunstâncias.  
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 O sistema de passaporte de segurança exige a actualização da formação em intervalos
regulares para que o passaporte se mantenha válido. 

 O sistema de passaportes pode incluir passaportes e requisitos diferentes para
trabalhadores e supervisores. 

 O “passaporte” é um meio simples para o colaborador indirecto e para os
colaboradores directos poderem verificar se aquele possui os requisitos e a formação
para executar uma dada tarefa, e quando é necessária uma actualização da formação.
Se o passaporte não for válido, o colaborador indirecto não pode executar o trabalho.
Este facto incentiva os Colaboradores Indirectos a garantir que dispõem das
formações e certificações adequadas e a manter os seus passaportes actualizados. 

• Os elementos de formação dos passaportes de segurança podem incluir: 
° Introdução à Legislação da Segurança e Saúde 
° Autorização de Trabalhos Especiais 
° Práticas de Trabalho Seguras 
° Procedimentos de Consignação Eléctrica 
° Acesso e Saída Seguros 
° Procedimentos de Primeiros Socorros  
° Procedimentos de Trabalhos a Quente - Autorização de Fogo (soldagem e 

corte) 
° Procedimentos de Prevenção de Incêndio 
° Manuseamento de substâncias perigosas, Riscos e Equipamento de Protecção 

Individual 
° Movimentação Manual de Cargas  
° Trabalho com Gruas e Equipamento Pesado 
° Escavações 
° Diálogos breves de Segurança 
° Avaliação de Riscos

Os sistemas de “passaporte” de segurança dos Colaboradores Indirectos são amplamente usados
para operações “offshore” e “onshore” na indústria do petróleo e do gás em todo o mundo.
Proporcionam um meio simples e prático de garantir que todos os Colaboradores Indirectos que
trabalham num local de uma empresa são competentes, adequadamente informados e formados
nos sistemas de segurança e requisitos mínimos de segurança. Os sistemas de passaporte de
segurança variam na forma e no âmbito, mas, normalmente, incluem o seguinte: 
 

 É emitido para cada colaborador indirecto um “passaporte”, assinado e datado, sobre a
conclusão satisfatória do programa de formação de introdução à segurança e de
quaisquer outras competências ou formação específica devidamente verificadas. 

 O passaporte tem, normalmente, uma validade limitada, quer em termos do tipo de
trabalho que pode executar (por exemplo, trabalhos a quente), quer relativamente ao
período de validade do passaporte 
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• Em alguns casos, várias empresas que operam em instalações similares juntaram-se e
desenvolveram um sistema comum de passaporte de segurança para colaboradores
indirectos, evitando, assim, a necessidade de formações desnecessárias e repetitivas e
de um passaporte diferente para cada local de trabalho. 

 

2.4 Lemas de Segurança 

Como parte dos seus Sistemas de Gestão de SST, muitas empresas membros da CSI desenvolveram 
lemas e símbolos de segurança. São utilizados para salientar a importância da segurança numa base 
diária e para assegurar que os trabalhadores têm consciência das suas responsabilidades para 
trabalhar de forma segura. Abaixo encontram-se alguns exemplos de lemas usados.  

 



 

3. GESTÃO DA SEGURANÇA 

3.1 Definições de Segurança da CSI e Critérios de Comunicação  

Está disponível no site do WBCSD um documento pormenorizado que reflecte as definições e os 
critérios de comunicação:  

http://www.wbcsd.ch/DocRoot/fucY6kajLmftTR8CgnWO/cement-safety-guide.pdf 

3.2 Análise de Acidentes de Trabalho Mortais das Empresas membros da CSI em 2000 - 2003  

Uma vez que os acidentes de trabalho mortais são a situação mais grave que pode acontecer na 
Indústria Cimenteira, o TF3 começou a reunir todos os dados estatísticos disponíveis, e analisou-os 
em detalhe para obter a melhor estratégia possível no que diz respeito à prevenção.  

Os dados de um determinado número de membros da CSI foram compilados e analisados da seguinte 
forma:  

 registou-se um total de 389 acidentes de trabalho mortais em ~ 300 000 trabalhadores 
directos nos últimos 4 anos 

 a taxa de mortalidade dos colaboradores indirectos, quando disponível, foi 8 vezes superior à 
dos colaboradores directos 

 a taxa global conjugada (para colaboradores directos e indirectos) foi de 2,67 para esse 
estudo.  

 
Causas de Acidentes de Trabalho Mortais nas Empresas Membros da CSI 

A análise por causa mostra que 79% de todos os acidentes de trabalho mortais se deve a 3 causas 
principais: 

 Trânsito e Circulação Interna (43%)  
 Quedas de Altura e Queda de Objectos (21%)  
 Aprisionamento por Equipamento em Arranque/Movimento (15%)  

 
Outros acidentes mortais 

 Acidentes de Trabalho Mortais / Causa  
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Afogamentos em Pedreiras 
ou Reservatórios  

3%
Soterramento em Silos ou  

Pilhas de Material 
7% 

Electrocussão durante 
Operações de Manutenção 

6% 

Quedas em Altura e  
Queda de Objectos  

21% 

Explosão de Tanques e Camiões-
cisterna, Incêndios  

5% Aprisionamento por Equipamento 
em Arranque/Movimento 

15% 

Trânsito e Circulação Interna 
43% 



Taxa de Acidentes de Trabalho Mortais por Actividade e Categoria  

A análise por actividade de negócio indica que, em média, as actividades de Asfalto, Betão e 
Agregados apresentam Taxas de mortalidade semelhantes ou ligeiramente inferiores às da actividade 
cimenteira. Na ocasião, a CSI centrou-se inicialmente nas actividades cimenteiras. Os dados actuais 
para outras actividades apresentam um nível de incerteza superior, embora pareçam apresentar Taxas 
de mortalidade mais baixas.  

Acidentes de Trabalho Mortais por idade, hora, dia, mês e categoria profissional  

A análise dos dados dos últimos 3 anos mostrou que: 
 os acidentes de trabalho mortais dos Colaboradores Directos atingem um pico entre os 30 e 

40 anos de idade; 
 os acidentes de trabalho mortais dos  Colaboradores Indirectos atingem um pico entre os 

finais dos 40 anos e os 50 de idade; 
 os acidentes de trabalho mortais de Terceiros atingem um pico em jovens; 
 os dados reunidos mostram também que a hora de acidentes de trabalho mortais com o pico 

mais elevado se regista entre as 10:00 e as 12:00 horas; 
 ocorrem mais acidentes de trabalho mortais à Segunda-Feira do que nos outros dias da 

semana; 
 o pico das taxas de acidentes ocorre em Janeiro e Março, possivelmente relacionado com as 

condições climáticas frias; 
 os Condutores contribuem para cerca de 50% dos acidentes de trabalho mortais. 

 
Acidentes de Trabalho Mortais por Região  

A análise por região indica um Risco muito mais elevado nas Regiões em Desenvolvimento como a 
Ásia, África e América do Sul. A sinistralidade para colaboradores indirectos predominou na Europa 
Ocidental, Médio Oriente e África, enquanto que para terceiros predominou na Ásia.  

Comparação com Taxas de Mortalidade de Outras Indústrias 

Em comparação com outras indústrias, a Taxa global de Mortalidade da Indústria Cimenteira foi 
mais elevada. Este facto deve-se, principalmente, a uma elevada Taxa de Mortalidade de 
Colaboradores Indirectos, e a uma Taxa de Mortalidade de Colaboradores Directos ligeiramente 
acima da média para indústrias similares.  
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Regras utilizadas por uma empresa semelhante para salvar vidas:  
 

 Qualquer pessoa que trabalhe em equipamento com partes em movimento tem de
garantir pessoalmente que o equipamento está desligado, isolado e que foi objecto de
consignação/encravamento. 

 Nenhuma pessoa pode desactivar ou contornar o bloqueio de segurança de um
processo, quer seja mecânico ou eléctrico. 

 Qualquer pessoa que se encontre a trabalhar num posto com risco de queda, superior
a 1,8 metros, deve usar equipamento anti-queda. 

 Qualquer pessoa que faça soldaduras com chama, cortes ou soldaduras eléctricas a
uma distância inferior a 6 metros de qualquer material inflamável, tem de obter uma
autorização de trabalhos a quente (Autorização de Fogo) e aplicar os requisitos. 

 Qualquer pessoa que entre num espaço confinado tem de obter uma autorização de
entrada em espaço confinado adequada e aplicar os requisitos. 

 O EPI prescrito deverá ser sempre utilizado quando existe a exposição a processos
ou sistemas abertos (por exemplo, limpeza para desobstrução de materiais, trabalhos
eléctricos, etc…). 

 É estritamente proibido o consumo de substâncias ilegais em qualquer local de
trabalho – não é aconselhado o consumo de álcool ou de outras substâncias, embora
legais, que possam afectar a concentração.



 
3.3 Conclusão: Causas e Prevenção de Acidentes de Trabalho Mortais 

O quadro abaixo resume as pessoas que se encontram expostas a um risco mais elevado de Acidentes 
de Trabalho Mortais, as principais causas e as estratégias de prevenção correspondentes. É essencial 
que os órgãos de gestão se focalizem nestas estratégias de prevenção e que as cumpram 
efectivamente na gestão diária da fábrica.  

Categorias de Risco Elevado:   Prevenção: 
 

 Colaboradores Indirectos  Gestão da Segurança de Colaboradores
  Indirectos 
 
 Colaboradores Jovens/Temporários   Introdução Especial à Segurança 

 
Causas Directas 
 

 Trânsito e Circulação Interna (43%)   Formação de Condutores 

 

 

 

 
 
 Quedas de Altura, Queda de Objectos                Procedimentos de Segurança para  

 (21%)  Trabalhos em Altura, Protecções anti-
queda  

 

 
 

 Aprisionamento por Equipamento em   Procedimentos de 
Arranque/Movimento (15%)    Consignação/Encravamento  

 

   
 
3.4 Análise de Acidentes de Trabalho 

 
As estatísticas que se seguem dizem respeito aos dados disponibilizados por uma empresa membro 
da CSI.  

Causas e Tipos de Acidentes mais frequentes 

As principais causas são: Escorregamento, Tropeçamento e Queda (29%), Quedas de Objectos ou 
Objectos em Movimento (19%) e Elevação, Sobrecarga e Esforço excessivo (18%). Estas três 
causas são responsáveis por 66% do total de acidentes.  

Acidentes de Trabalho por Causa 

 Outras Causas 
12% 

Escorregamento, Tropeçamento  
e Queda 

29% Queimaduras por Produtos Químicos 
e Temperaturas Elevadas 

1% 

Utilização de 
Ferramentas manuais  

6% 

Elevação, Sobrecarga 
Queda de Objectos ou  e Esforço 

Objectos em Movimento 18% 
19% 

Atropelamento 
Circulação Interna 

Aprisionamento por 
Máquinas Fixas 

6% 

9% 
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 A maior parte dos acidentes regista-se a nível de Braços e Mãos (32%), Pernas e Pés (25%) 

e Costas (13%)  
 Estas lesões representam 71% do total. 

 
Categorias e Idades Típicas 

 Operadores de fábrica (39%) e operativos (33%) são os que registam mais propensão para 
acidentes.  

 O intervalo de idades de 30-39 é o que regista maior propensão para acidentes (33%), 
seguido pelo intervalo de 20-29 (25%) e de 40-49 (24%). 

 
3.5 Conclusão sobre as Causas e Prevenção de Acidentes de Trabalho 

O quadro abaixo resume as principais causas de acidentes e as estratégias de prevenção 
correspondentes. Estas estratégias de prevenção deveriam ser integradas na gestão diária da fábrica.  

 

Causas dos Acidentes:  Prevenção:  

 
 Escorregamento, Tropeçamento 
e Queda   

 Limpeza e Arrumação e  
Desobstrução das vias de evacuação 

   

  Queda de Objectos/ Objectos   
em Movimento  

 

  Protecções em Máquinas e áreas 
elevadas 

  Elevação e Sobrecarga   Formação sobre Movimentação     
Manual de Cargas 

Tipos de Lesões   

   Braços e Mãos    Uso adequado do EPI 

  Pernas e Pés   Uso adequado do EPI 

  Lesões nas Costas   
 Equipamentos de Elevação de 
Carga, empilhadores  

(EPI: Equipamento de Protecção 
Individual)  

 

 
3.6 O Triângulo dos Acidentes 

  

 
3.7 Injury Prevention Guidelines  

 
 
 
 

Para cada indústria, como mostrado no exemplo à direita,
existem relações estatísticas entre as várias categorias de
gravidade dos acidentes, desde os “quase-acidentes até aos 
acidentes de trabalho mortais. Isto salienta a importância
da monitorização e redução dos “quase-acidentes” de 
modo a reduzir também acidentes mais graves. Embora o
TF3 da CSI não proceda à recolha e análise dos dados
relativos a “quase-acidentes”, algumas empresas membros
da CSI estão já a fazê-lo a nível individual, tendo os
resultados vindo a ser extremamente benéficos. 
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3.7 Linhas de orientação para a Prevenção de Acidentes 

 
A informação sobre a prevenção de acidentes, em vários idiomas, pode ser encontrada conforme 
abaixo indicado. Esta lista não está completa, podendo existir outras fontes:  

 ILO Guideline Prevention of Major Industrial Accidents, 1991  
 

° (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download 
/e910972.pdf)  

 
 WHO Occupational Health 

  
http://www.who.int/oeh/OCHweb/OCHweb/OSHpages/OSHDocuments/WHOOSH 
Documents/WHOOCHDocuments.htm)  

 
 IFC; Environmental, Health & Safety Guidelines  

(http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines ) 

° Environmental, Health & Safety guidelines for Constructions Materials Plants  
(http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_constmatplant 
s/$FILE/constmat.pdf)  

 European Agency for Safety and Health at Work (Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho) 

° ”Facts”, em todos os idiomas oficiais da UE 
(http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/index_en.htm)  

 U.S. Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration (OSHA)  
(http://www.osha.gov/html/a-z-index.html#S )  

 
 Canada, Workers' Compensation Board of B.C. (WCB) – Health and Safety Centre  

(http://regulation.healthandsafetycenter.com/s/Home.asp )  
 

 Governo Australiano, National Occupational Health and Safety Commission, Normas 
Nacionais e Códigos de Práticas 

 (http://www.worksafe.gov.au/OHSLegalObligations/NationalStandards/nationalstandards
.htm)  

 
 Japan International Centre for Occupational Safety and Health (JICOSH), Linhas de 

orientação 

(http://www.jicosh.gr.jp/english/guideline/index.html)  
 

 Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)  

(http://www.jisha.or.jp/)  
 

 Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO)   

(http://www.aposho.org/members.html)  

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download%20/e910972.pdf
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download%20/e910972.pdf
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/gui_constmatplant
http://www.worksafe.gov.au/OHSLegalObligations/NationalStandards/nationalstandards.htm
http://www.worksafe.gov.au/OHSLegalObligations/NationalStandards/nationalstandards.htm


3.8 As Boas Práticas de Segurança  

As secções que se seguem apresentam exemplos de boas práticas de segurança nas fábricas de 
cimento.  

3.8.1 Circulação Interna  

Os perigos mais frequentes associados a veículos pesados (por exemplo, dumpers, escavadoras 
frontais, empilhadores) utilizados na exploração de pedreiras e no transporte a granel, incluem 
colisão e entorses durante a subida e descida dos veículos. A colisão tem um elevado potencial para 
provocar acidentes de alta gravidade, tanto em pedreiras como nas áreas de fabrico. Nas 
comunicações e análises de acidentes, é útil fazer a distinção entre as actividades de produção, de 
exploração de pedreiras e de transporte fora  das instalações. Os incidentes podem ser reduzidos 
através da formação de condutores, de um aumento da consciencialização das pessoas que trabalham 
com estes veículos e através da utilização de vias de circulação independentes, para manter os 
veículos e os peões separados. Os veículos modernos oferecem também uma visibilidade melhorada, 
o que contribui para a redução dos riscos à medida que o equipamento mais antigo vai sendo 
substituído.  
 

 

A regra de ouro diz o seguinte: 

Todas as categorias de veículos, incluindo unidades móveis de auto-
propulsão, só podem ser utilizadas se: 

• o veículo estiver equipado para o fim a que se destina, 
inspeccionado e em condições de utilização seguras e 
confirmadas  

• o número de passageiros não exceder o especificado pelo 
fabricante para o veículo 

• as cargas estiverem seguras e não excederem os limites legais ou 
os especificados pelo fabricante para o veículo 

• os cintos de segurança estiverem montados e colocados por todos 
os ocupantes 

• os capacetes de segurança dos condutores e passageiros de motas, 
bicicletas, veículos de neve e tipos de veículos semelhantes, 
estiverem colocados. 

 
Os condutores só podem ser autorizados a conduzir o veículo se: 

• estiverem formados, certificados e clinicamente aptos para 
conduzir a classe do veículo 

• não se encontrarem sob a influência do álcool ou drogas, nem 
sofrerem de fadiga 

• não usarem telemóveis nem aparelhos de radiocomunicação 
enquanto conduzem 
(a melhor prática é desligar todos os telefones e aparelhos de 
radiocomunicação bidireccionais quando conduzem) 
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Quando existirem limitações ambientais que apresentem problemas no que diz respeito à
utilização de sistemas de avisos sonoros de marcha-atrás, deve ser instalado um dispositivo
sonoro alternativo, por exemplo, um dispositivo que altere a intensidade do som consoante os
níveis de ruído ambiente ou um dispositivo que esteja direccionado e seja menos intrusivo para a
vizinhança (conhecido como “ruído branco”). Se a legislação local proibir estritamente todos os
sistemas sonoros disponíveis, deve ser implementado um sistema alternativo mas com o mesmo
nível de eficácia.  

Todos os sistemas sonoros de marcha-atrás têm de ser verificados com regularidade,
principalmente antes do início de cada dia/turno de trabalho. As verificações dos sistemas
sonoros de aviso de marcha-atrás, deverão também assegurar que é mantido um nível adequado
de intensidade do ruído.  

A tecnologia da câmara de retrovisão ajuda os condutores de veículos de carga e os condutores
de camiões a manter sob o seu campo de visão áreas que, normalmente, estariam fora do seu
alcance visual. As características do sistema de câmara de retrovisão incluem: 
 
 • Design reforçado para ambientes adversos. À prova de água. 
 • Sistemas a preto e branco ou a cores. 

• Dispositivo de iluminação por infra-vermelhos para condições de 
trabalho com pouca luminosidade. 

• Cabos com várias secções para manutenção simples. 
• Campo de visão alargado. 
• Microfone incorporado para audição apurada e clara. 
• Caixa de elevada resistência ao impacte. 
• Compensação de iluminação de fundo para controlar a qualidade 

da imagem em quaisquer condições de luminosidade. 

Marcha-atrás Segura para os Veículos de Transporte e Unidades Móveis 

As normas que se seguem constituem requisitos mínimos usados por uma empresa membro da
CSI para garantir que são implementados sistemas eficazes e seguros para veículos em marcha-
atrás. Também têm de ser sempre cumpridos requisitos adicionais de legislação local.  

Todos os veículos de transporte e unidades móveis pertencentes à empresa ou alugados têm de
dispor de um sistema de aviso de marcha-atrás sonoro, e, sempre que possível, um sistema de
aviso visual, como por exemplo, luzes brancas de marcha-atrás acompanhando o sinal sonoro.  
Os veículos de transporte e as unidades móveis pertencentes aos prestadores de serviço que
trabalhem em nome da empresa, têm também de dispor de sistemas de aviso de marcha-atrás
sonoros e visuais.  

Tem de ser efectuada uma avaliação de risco em cada local para identificar outras medidas de
controlo que possam ser necessárias, por exemplo sistemas de gestão de trânsito, sinalização ou
sinaleiros especializados, etc. Para além disso, as avaliações de risco têm de ser efectuadas para
todos os veículos e unidades móveis, de modo a identificar se é necessária uma visibilidade
melhorada para o condutor, por exemplo, espelhos retrovisores adicionais ou uma câmara de
marcha-atrás com um monitor no interior da cabine do condutor.  

Os operadores de veículos de clientes de recolha regular e de outros veículos, que visitem os
locais de trabalhos, têm de ser fortemente incentivados a equipar os veículos com dispositivos de
aviso de marcha-atrás adequados. Para garantir que esses veículos possam efectuar as manobras
de forma segura nas instalações, têm de ser estabelecidos procedimentos de condução seguros
alternativos.  
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Condução Defensiva  

Alguns condutores de veículos pensam que conhecer as técnicas 
básicas de condução, como mudar de velocidades, travar e 
conduzir é suficiente para serem considerados bons condutores. 
Isto está errado visto que para ser um condutor seguro é 
necessário não só conhecer as técnicas, mas também saber ser 
responsável e manter uma atitude profissional relativamente a 
tudo o que acontece durante a condução; quer seja consigo 
próprio, com as condições da estrada, com outros condutores, 
com os peões ou com as condições climáticas. (Consultar anexo 
para analisar folha de dados sobre Condução Segura).  

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bom Condutor  

Eis algumas actividades que permitem uma condução adequada: 
 

Atenção:  
Significa estar sempre alerta em relação ao que acontece ou possa acontecer; não
só àquilo que faz, mas também ao que os outros condutores ou pessoas podem
fazer. Responsabilidade: seja responsável pelas possíveis consequências de cada
acção ou acontecimento. Isto significa tomar a decisão certa e oportuna, de
acordo com a situação em questão. 
 

Mantenha a calma:  
Mantenha-se calmo, mesmo quando se depara com provocações externas. Não se 
deixe influenciar. Precaução: o amor pela vida, a nossa e a dos outros, leva a uma 
condução cuidadosa, dando prioridade aos peões, veículos de emergência, etc. 
 

Respeite os sinais de trânsito:  
Conheça e respeite sempre os sinais de trânsito, mesmo que não se aproximem
veículos, pois evita, assim, possíveis acidentes. Utilize adequadamente o seu
veículo e faça as manutenções previstas: Qualquer avaria mecânica custa tempo e
dinheiro. Os acidentes provocados por avarias mecânicas podem levar a
consequências fatais. 

 

 

Condução Defensiva:  

A principal actividade a desenvolver é a condução defensiva. Muitos dos acidentes podem ser
evitados através da antecipação e compensação dos erros dos outros. Uma condução defensiva
significa antecipar e pensar antes dos outros. As regras para uma condução defensiva são: 
 

Estar sempre alerta para evitar surpresas desagradáveis; mantenha a visão não apenas
na estrada mas também na envolvente; use os espelhos retrovisores; quando a
visibilidade é limitada, reduza a velocidade; mantenha uma distância de segurança
em relação ao veículo que circula à sua frente; use a regra dos 3-4 segundos: 3
segundos de distância em condições normais e 4 segundos no caso de condições de
condução adversas; quando conduz, procure manter o controlo total do veículo;
assinale os seus movimentos aos outros condutores sempre que pretender parar ou
efectuar manobras; assinale-as atempadamente; apesar de ter prioridade, tenha
atenção aos outros veículos; nunca suponha que lhe vão dar prioridade. 

 
Nunca perturbe os outros condutores, quer através de provocações ou por vingança. 
Preveja a reacção dos peões, especialmente próximo de escolas e hospitais. 
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3.8.2 Trabalhos em Altura 
 
Os controlos relacionados com o trabalho em altura ou em áreas confinadas (por exemplo, 
autorizações de trabalho, avaliação de risco das tarefas) são eficazes na redução de acidentes, através 
do aumento da consciência dos perigos e assegurando que são seguidos os métodos de trabalho 
correctos e que são tomadas as devidas precauções. O uso obrigatório de equipamento de segurança ( 
arnês, redes de segurança) para proteger de forma adequada os trabalhadores no que diz respeito às 
quedas, afixação de autorizações e inspecções regulares do local dos trabalhos são técnicas 
frequentemente usadas. (Consultar em anexo folha de dados para Trabalhos em Altura)  
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Escadas Portáteis 
1 As escadas portáteis são, essencialmente, para acesso.  
2 Antes de serem utilizadas, verificar se a escada se encontra em boas

condições. 
3 As escadas portáteis têm de estar sempre fixadas e/ou apoiadas em solo firme. 
4 As escadas portáteis têm de ultrapassar em um metro a plataforma de trabalho

para fornecer um apoio para as mãos nas montagens/desmontagens. 
5 Como regra, devem ser garantidos três apoios (uma mão e dois pés ou duas

mãos e um pé). 
 
Andaimes 

1. Todos os andaimes têm de ser montados, alterados ou desmontados por um técnico
especializado de montagem de andaimes, certificado e competente.  

2. Os técnicos de montagem de andaimes têm de utilizar o equipamento anti-queda sempre que
trabalham acima dos 4 metros com limites sem protecção (para outros trabalhadores, este
limite situa-se normalmente nos 2 metros). 

3. Os andaimes têm de ser inspeccionados por pessoal especializado e têm de ser efectuados
relatórios no Registo de Andaimes: 

a. Antes da primeira utilização 
b. Depois de alterações substanciais 
c. Após ventos fortes ou colisões 
d. Em intervalos regulares que não excedam os 7 dias. 

4. Nunca trabalhar em andaimes cuja largura mínima da plataforma seja inferior a 4 tábuas-de-
pé, sem guarda-corpos, e estes sem guarda intermédia ou rodapé.  

5. Podem ser efectuados trabalhos menores sem guarda-corpos mas só se estiver a ser utilizado
um equipamento anti-queda completo devidamente fixado. 

6. O acesso tem de ser efectuado através de uma escada segura.  
7. Não devem ser retiradas tábuas-de-pé, removidos os guarda-corpos ou quaisquer componentes

do andaime para obter acesso ao trabalho. 
As alterações só podem ser efectuadas por um técnico especializado em montagem de andaimes. 

Andaimes Móveis 
1. Têm de ser montados por pessoal especializado, certificado e competente, de acordo com as

recomendações do fabricante.  
2. Têm de ser montados em solo firme, onde não existam trabalhos ao nível do solo.  
3. A área circundante ao nível do solo tem de ser vedada através de meios de sinalização

adequados.  
4.  As plataformas de trabalho têm de ter guarda-corpos com guarda intermédia e rodapé. O

acesso tem de ser efectuado através de escadas internas.

 
Trabalhos na Frente da Pedreira  

Os perfuradores e os operadores de substâncias explosivas trabalham junto 
aos limites da frente da pedreira, podendo inadvertidamente aproximarem-
se do limite, pelo que é necessária uma forma de protecção do limite. O 
sistema recomendado envolve a utilização de cintas colocadas de forma 
firme entre os marcos de alumínio. Os marcos e as cintas podem ser 



adquiridos directamente num fornecedor específico. É importante que os arneses/correias de 
segurança sejam também disponibilizados para lidar com situações em que uma pessoa tenha de se 
deslocar à frente da barreira. Devem ser facultados aos Responsáveis de Segurança sistemas de 
trabalho seguros que incorporem todos estes componentes. Todas as pessoas que possam necessitar 
de usar arnês têm de receber formação sobre a utilização dos mesmos. 
 
Utilização de Redes de Segurança  

Durante trabalhos em telhados, são utilizados arneses de segurança como meio de protecção para 
prevenir quedas. No entanto, nem sempre é prático para as pessoas que trabalham nos telhados estar 
continuamente presas, devido à falta de pontos de fixação seguros. O uso efectivo do sistema de 
arnês por trabalhadores da construção civil nesses trabalhos em telhados é muito reduzido – isto 
deve-se ao desconforto e limitações associadas à utilização de arnês. A não utilização de arnês é uma 
reclamação comum nos trabalhos de construção civil nas nossas instalações. Para equilibrar estes 
problemas deve ser considerada a utilização de redes de Segurança, que são instaladas por baixo de 
toda a área na qual vão ser efectuados os trabalhos em altura. É importante salientar que o sistema de 
arnês deveria ser utilizado embora a protecção de limites seja ainda necessária nos trabalhos em 
telhados. A instalação das redes só deve ser efectuada por um empreiteiro competente. 

Inspecção dos Arneses de Segurança  

Antes da utilização dos arneses de segurança (incluindo os utilizados pelos colaboradores indirectos) 
deverá ser verificado o seguinte:  
a) Se a etiqueta está adequadamente colocada;  
b) Se os tecidos e cordas apresentam: 

• cortes ou rasgões 
• desgaste excessivo 
• zonas queimadas, danos por produtos químicos 
• endurecimento das fibras 
• costuras danificadas; 

c) Se as partes metálicas apresentam: 
 • extremidades aguçadas 
 • desgaste excessivo 
 • funcionamento correcto 
 • deformações; 
d) Não sujeite o EPI a actividades em que possa ser danificado, por exemplo, não estrangule as correias;  
e) Se o EPI se encontrar húmido ou molhado, seque-o numa área bem ventilada, longe de qualquer fonte 

de calor directa. 

 

A regra de ouro diz o seguinte: 

• o equipamento anti-queda tiver um limite máximo de queda livre 
de 2 metros ou inferior 

 
• for concluída uma inspecção visual do equipamento e sistema 

anti-queda e se for retirado de serviço qualquer equipamento 
que se encontre danificado ou que tenha sido activado. 

 

• for utilizada uma plataforma fixa com guarda-corpos ou  
corrimãos, verificada por uma pessoa competente ou... 

 
• for utilizado equipamento anti-queda que apresente: 

 um  ponto de fixação  adequado,  preferencialmente 
aéreo  

 arneses completos com ganchos duplos de fecho 
automático em cada ligação. 

 correias de fibra sintética 
 amortecedores 

O trabalho em altura superior a 2 metros acima do nível do solo só 
pode ser efectuado se: 
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3.8.3 Consignação da Instalação/ Encravamento 
 

          
 
Um sistema que permite o isolamento do perigo 
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A Consignação da Instalação é um dos aspectos mais 
importantes da segurança. Com os avanços da 
tecnologia industrial, estes procedimentos tornam-se 
mais complexos, sendo essenciais sistemas eficazes 
de isolamento total da maquinaria de todas as fontes 
de energia (consulte o anexo sobre os Procedimentos 
de Etiquetagem/Selagem. 

Este processo deverá ser detalhado para cada potencial 
procedimento de consignação. Para cada etapa deverá ser 
efectuada a desconsignação do equipamento. Deverá ser 
efectuada uma verificação final pelo Supervisor antes do 
início dos trabalhos de manutenção. 

Deverá ser estabelecido por escrito e aprovado 
um procedimento detalhado de consignação, 
que deverá abranger todas as áreas a isolar. 
 
Consignação  eléctrica: 

• Accionar o equipamento de corte
eléctrico e assegurar-se de que o
encravamento local é eficaz. Algumas
máquinas necessitam de ser
consignadas a partir de uma subestação.
Cada colaborador deverá ter a sua
chave para garantir a consignação. 

 
Encravamento ao nível do Processo: 

Consignação 

A regra de ouro diz o seguinte: 

 
Qualquer procedimento de isolamento de sistemas de 
energia; mecânicos, eléctricos, de processamento, hidráulicos
e outros não poderá avançar a menos que: 

• os métodos de isolamento e de descarga da energia
armazenada sejam decididos e executados por uma
ou mais pessoas competentes, 

• seja descarregada a energia armazenada, 
• seja utilizado um sistema de bloqueio e encerramento

nos pontos de isolamento, 
• se efectuem testes para garantir a eficácia do

isolamento, 
• Desligar a admissão de ar comprimido • a eficácia do isolamento seja vigiada periodicamente.
• Desligar o vapor 
• Evitar que os elevadores descaiam 
• Desviar o tráfego 
• Cortar o afluxo de material 
• Bloquear o virador 
• Etc., etc. 

 
 



3.8.4 Escorregamento, Tropeçamento e Queda  
 
Uma das causas comuns de acidentes associada a esta indústria é 
o facto dos colaboradores poderem escorregar tropeçar ou cair, o
que poderá ocorrer devido a superfícies irregulares nas pedreiras
e estradas e à limpeza indevida das fábricas. Segundo a análise
de acidentes, quase 30% dos acidentes se devem a estas três 
situações. (Consultar o anexo sobre a Política de Prevenção de
Escorregamento, Tropeçamento e Queda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas situações podem ser minimizadas através dos seguintes procedimentos de limpeza: 

• Manter os locais de trabalho limpos. 
• Utilizar os recipientes existentes para detritos e lixo. 
• A arrumação e a disposição organizadas previnem acidentes. 
• O TRABALHO NÃO ESTARÁ CONCLUÍDO ENQUANTO NÃO TIVER SIDO 

EFECTUADA A LIMPEZA. 
• Uma boa limpeza origina maior segurança. 
• Empilhar o material de forma que este fique estável e seguro. 
• Colocar as ferramentas e outros equipamentos em locais onde não estejam sujeitos a cair, 

nomeadamente, em cima de alguém. 
• Marcar, delimitar ou proteger de forma bem visível quaisquer aberturas no chão, no telhado ou 

no terreno. 
• Manter as passagens, caminhos, estradas e escadas livres de obstáculos. 
• Todas as escavações efectuadas na fábrica deverão ser delimitadas por barras de protecção. 
• Colocar guarda-corpos e rodapés nos andaimes e plataformas. 
• Nos trabalhos em suspensão, remover todos os objectos soltos, como parafusos, ferramentas, 

madeiras, acessórios, etc. quando concluir o trabalho. 
• Nunca atirar ferramentas ou materiais, passá-las sempre em mão. 
• LEMBRE-SE que a queda de uma porca ou de um parafuso de uma determinada altura pode 

causar a morte de uma pessoa. 
 
3.8.5 Movimentação Manual de Cargas 

Devido à natureza repetitiva de algumas das tarefas relacionadas com a produção de cimento, é 
muito importante garantir a formação adequada aos colaboradores em relação  à movimentação 
manual de cargas (consultar o anexo relativo aos Procedimentos de Movimentação Manual de 
Cargas). 
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• Comece por avaliar a carga. Se lhe parecer
demasiado pesada, procure ajuda – utilize uma grua 
ou empilhador. 

• Verifique a existência de pontas aguçadas, falhas e 
pregos. 

• Retire ou volte a martelar pregos salientes antes de
passar material ou de o deitar fora. 

• Não tente transportar uma carga se não tiver
visibilidade. Retire quaisquer objectos que possam 
estar a obstruir antes de começar o levantamento. 

• Empilhe cuidadosamente e ordenadamente as 
mercadorias nos camiões e reboques. 

Operações de elevação de carga

A regra de ouro diz o seguinte: 

Os levantamentos efectuados com gruas, guindastes ou outros 
dispositivos de elevação mecânica não terão início a menos que: 

Tenha sido efectuada uma verificação do aparelho de elevação e o 
método e equipamento tenham sido determinados por uma ou várias 
pessoas competentes, 

Os operadores dos aparelhos de elevação tenham a formação adequada e 
tenham obtido a devida certificação, 

A instalação da carga tenha sido efectuada por uma ou várias pessoas 
competentes, 

Os aparelhos e o equipamento de elevação que estejam dentro do prazo 
de certificação (mínimo 12 meses), 

A carga não exceda as capacidades dinâmicas e/ou estáticas do 
equipamento, 

Os dispositivos de segurança estejam operacionais, 
Todos os dispositivos e equipamentos de elevação sejam examinados 
visualmente por uma pessoa competente antes de cada levantamento. 

• Quando levantar objectos pesados, use as pernas
tanto quanto possível para proteger os músculos das
costas. 

• Segure os objectos com firmeza. 
• Mantenha o queixo e as costas direitos. 
• Descontraia e dobre os joelhos. 
• Coloque-se numa posição firme, levante com firmeza

e não rode o corpo. 
• Quando levantar ou orientar peças de equipamento,

tenha em atenção as pontas aguçadas. 



3.8.6 Incêndio  

No equipamento de processo de uma fábrica de cimento são, geralmente, utilizados poucos materiais 
combustíveis, à excepção das telas transportadoras. Verificaram-se vários casos de incêndios 
consideráveis originados nas telas transportadoras (ver fotografia), em que o mau alinhamento da 
tela e/ou a fricção deram origem ao sobreaquecimento e consequente ignição. Em seguida, o fogo 
pode espalhar-se em minutos a todo o transportador, emitindo geralmente fumo tóxico e originando 
danos graves na estrutura do transportador. Em 
termos de saúde e segurança do colaborador, é 
de vital importância a existência de saídas 
seguras que permitam a rápida evacuação de 
ambos as extremidades do transportador. 
Poderão ser utilizados detectores de calor nas 
estações de tensão do transportador e serem 
adquiridas telas de um material menos/não 
inflamável, de modo a diminuir o risco de 
incêndio. O equipamento de combate a 
incêndios deverá igualmente estar afixado nos locais adequados. 
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Os cabos eléctricos poderão igualmente causar ou permitir a propagação de incêndio, emitindo 
também fumo altamente tóxico. Por essa razão, as galerias técnicas poderão representar um risco 
significativo para a segurança em caso de incêndio e é muito importante que existam percursos 
definidos para a rápida evacuação do pessoal.  

O armazenamento de combustíveis de todos os tipos deverá, evidentemente, estar de acordo com os 
regulamentos locais e com as boas práticas. O mesmo se aplica a pilhas de armazenamento de 
carvão, coque de petróleo, pneus e afins, existentes no exterior, devendo neste caso serem tomadas 
medidas especiais de precaução anti-fogo, em particular com tempo quente e seco.  

 Como é do conhecimento geral, o armazenamento de resíduos inflamáveis representa perigo de 
incêndio. A correcta eliminação e uma boa manutenção da limpeza são a melhor forma de 
prevenção.  

3.8.7 Entrada em Silos e Espaços Confinados  
 

                         

Entrada em espaços confinados

A regra de ouro diz o seguinte: 

A entrada em espaços confinados não se deverá verificar
a menos que: 

• todas as outras opções tenham sido excluídas
• tenha sido autorizado o acesso por uma ou

várias pessoas responsáveis 
• a autorização tenha sido divulgada a todo o

pessoal envolvido e afixada de acordo com
os requisitos  

• todas as pessoas envolvidas tenham a devida
competência para executar o trabalho 

• todas as fontes de energia tenham sido
consignadas 

• sejam efectuados, verificados e repetidos
testes à atmosfera tantas vezes quantas forem
exigidas na avaliação de risco 

• seja colocado um vigilante  
• seja evitada a entrada não autorizada

Um espaço confinado é todo e qualquer 
espaço fechado que comporta risco de morte 
ou de acidentes graves devido a substâncias 
ou condições perigosas. Os riscos em 
espaços confinados devem-se a: 

• Falta de oxigénio 
• Gases, fumos ou vapores tóxicos 
• Líquidos e sólidos que possam 

encher subitamente o espaço 
• Fogo e explosões 
• Pó 
• Temperatura elevada 

 
Para minimizar os riscos associados a espaços confinados: 

• Evitar a entrada em espaços confinados, efectuando os 



trabalhos a partir do exterior: 
o Os desencravamentos dos silos poderão ser efectuados através de dispositivos 

rotativos de limpeza de silos controlados à distância, vibradores ou ar comprimido. 
o Na inspecção, amostragem e operações de limpeza, utilizar o equipamento 

adequado. 
o Podem ser utilizadas câmaras controladas à distância para inspecção interna dos 

reservatórios. 
 • Se a entrada for inevitável, utilize um sistema de 

trabalho seguro: 
o Nomeação de um vigilante 
o Formação adequada para o trabalho a 

efectuar 

 

o Consignação 
o Limpeza antes da entrada 
o Verificação das dimensões da entrada 
o Fornecimento de ventilação 
o Análises ao ar 
o Fornecimento de ferramentas e iluminação 

especiais 
o Fornecimento de aparelhos de protecção 

respiratória. 

• Tome as precauções de segurança necessárias 
antes de iniciar os trabalhos: 
o Verificar se o alarme está activo 
o Equipamento de salvamento e reanimação 
o Competências dos socorristas (conhecimento 

do equipamento de salvamento e 
reanimação) 

o Corte de abastecimento 
o Procedimentos de primeiros socorros 
o Serviços de emergência locais. 

(Consulte o anexo referente a procedimentos de 
entrada nos fornos). 

3.8.8 Electrocussão  

Como as fábricas de cimento são de energia intensiva, existe uma distribuição significativa de 
energia por toda a fábrica. A manutenção eléctrica deverá ser efectuada por profissionais para evitar 
os perigos. Os procedimentos de Consignação / Encravamento deverão ser rigorosamente cumpridos. 
Deverá ser dado conhecimento da possibilidade de back-
feed (retroalimentação) devido a sistemas em loop ou 
activação na direcção contrária: o supervisor da área 
eléctrica deverá ocupar-se destas questões.  

Em nenhuma circunstância, o equipamento eléctrico 
deverá ser accionado ou utilizado por pessoas sem 
competência ou não autorizadas mesmo que seja no 
âmbito dos procedimentos de consignação da fábrica. Se 
houver necessidade de aceder ao interior do 
equipamento eléctrico (por exemplo para corrigir disparos por sobrecarga), deverão ser utilizadas as 
devidas protecções contra acidentes por contacto com terminais activos e condutores (por exemplo, 
cobrindo-os com protecções de plástico). 

O outro perigo importante da electricidade a ter em consideração é o contacto acidental de veículos 
altos ou equipamento com cabos aéreos. Se existirem cabos aéreos, serão necessários sinais de aviso 
apropriados e gradeamento para evitar o contacto. É também aconselhável dar instruções ao 
colaborador, caso se verifique um acidente deste género, para que salte do veículo de forma a não 
tocar em simultâneo no veículo e no chão (consulte o anexo relativo à folha de dados de Riscos 
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Eléctricos). 

                                                              
 

Podem ocorrer situações de
afogamento em bacias nas pedreiras,
em instalações, em trabalhos no
abastecimento de água ou com águas
residuais, ou em bacias em
instalações de via-húmida. 

3.8.9 Afogamento  

A maioria dos afogamentos está relacionada com a entrada de terceiros, normalmente crianças ou 
jovens atraídos pela possibilidade de nadar em água quente, mas que não têm consciência dos 
perigos nem da profundidade da água. Por este motivo, o mais importante é prevenir o acesso com 
vedações e avisos apropriados.  

Sempre que se prevejam actividades pessoais, deverão existir guarda-corpos para evitar quedas na 
água e cintos de salvação ou outros equipamentos de salvamento como escadas. Se um colaborador 
tiver de trabalhar perto ou sobre águas profundas, deverá utilizar equipamento de segurança ou 
colete salva-vidas. 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.10 Protecção das Máquinas  

Onde existir risco de contacto
físico com peças móveis de
equipamento que possam causar
acidentes, estas peças deverão ter
protecções ou dispositivos para
evitar o acesso a zonas de perigo. 

“Código de Práticas de Protecção das Máquinas utilizadas em Asfalto, Agregados, Betão 
Pronto e Fábricas de Escória”  
Indústrias Britânicas de Materiais de Construção e Agregados 
 
Os princípios básicos para a redução do risco de acidentes causados por máquinas em
movimento são os seguintes:  

• Identificar os perigos 
• Eliminar ou reduzir os perigos através da concepção 
• Utilizar de protecções 
• Utilizar práticas de trabalho seguras 
• Adoptar protecções onde e sempre que for possível, antes mesmo de serem 

consideradas as práticas de trabalho seguras. 
 
 
Perigos da maquinaria 

Os acidentes com máquinas poderão ficar a dever-se a:  
• Contacto ou trabalho directo com a máquina 
• Aprisionamento entre a máquina e materiais ou estruturas fixas  
• Contacto ou trabalho directo com materiais em movimento 
• Projecção de peças das máquinas  
• Projecção de materiais pelas máquinas 
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Selecção das Protecções  

Acesso desnecessário durante o funcionamento normal  

Nas zonas de perigo às quais não seja necessário aceder durante o funcionamento normal das
máquinas, as protecções deverão ser tomadas em consideração pela seguinte ordem de prioridade: 

• Protecção fixas 
• Todas as protecções fixas deverão estar colocadas de modo a que seja necessária a utilização 

de uma ferramenta para as retirar. 
• Distância fixa entre as protecções  
• Dispositivo de bloqueio 
• Dispositivo de desbloqueio. 

 
Acesso necessário durante o funcionamento normal  

Nestas situações, as protecções de segurança deverão ser consideradas pela seguinte ordem de
prioridade:  

• Protecção do bloqueio 
• Protecção automática 
• Dispositivo de desbloqueio 
• Protecção ajustável (ex.: protecção superior para serras circulares) 
• Protecção auto-ajustável 
• Dispositivo de controlo a duas mãos 
• Controlo  de avanço (ex.: botão para avançar ou sistema de deslocação lenta). 

 
Procedimentos de Segurança  

Principalmente por questões de manutenção, poderá ser necessário retirar as protecções ou
interromper outros sistemas de segurança para que os trabalhos possam ser efectuados. Nestas
situações, deverão ser concebidos e implementados procedimentos de trabalho seguros, sendo o
sistema de encravamento o mais seguro.  

Concepção e Construção das Protecções  

As protecções deverão ser concebidas e construídas de modo a serem suficientemente resistentes ao
desgaste previsto em ambiente rigoroso e, simultaneamente, terem o mínimo de interferência no
funcionamento da máquina de modo a minimizar qualquer incentivo para eliminação das mesmas. É
essencial um controlo apertado. 

Como regra geral, as protecções deverão ser concebidas de modo a contornarem o equipamento, mas,
nos locais em que tal não seja possível, deverão ser tomadas medidas para reduzir a possibilidade de
acesso ao interior da área protegida. Quando o acesso for inevitável, deverá ser colocada uma
protecção de perímetro que possibilite um melhor espaço de trabalho do que aquele que seria obtido
com protecções directamente colocadas na máquina. 

Relativamente à consignação, deve ser introduzida a utilização de cadeados / etiquetas. A utilização 
destes dispositivos de segurança deve ser considerada em simultâneo com programas de formação 
específicos. 
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3.8.11 Queimaduras Provocadas pelo Calor 
 
Os acidentes que originam queimaduras resultam do contacto com clínquer ou cimento em pó 
quentes. Os riscos estão associados em particular às poeiras de recirculação dos fornos e à poeira nos 
sistemas de pré-aquecimento. As queimaduras químicas (álcali) podem igualmente surgir devido ao 
contacto com as poeiras de recirculação dos fornos. Um estudo efectuado sobre a indústria 

cimenteira no Egipto, durante o período de 1991 a 1995, revelou a 
ocorrência de 155 lesões por queimadura numa população de 3 200 
colaboradores (El-Megeed et al., 1999). O número total de dias de 
trabalho perdidos foi 4 776, numa média de 31 dias por ocorrência. 
Este estudo enfatiza que existe a necessidade de pôr em prática um 
controlo efectivo. 
Durante o processo normal de produção, os materiais (do cru, ao 
produto final) não se encontram expostos. No entanto, o contacto é 
possível durante intervenções pontuais na fábrica, como por exemplo 
nas operações de desencravamento, manutenção ou em situações de 
emergência. Nem sempre é óbvio quando algo está quente. Os riscos 
poderão incluir danos físicos – queimaduras graves e incêndio – por 

contacto com materiais inflamáveis, óleos, pranchas de andaimes, escadas de mão, cabos eléctricos, 
etc. 
 
Moinho de Cru e Torre de Pré-aquecimento: no moinho, a matéria-prima encontra-se a 
temperaturas que podem chegar aos 120ºC; na torre de ciclones, o material pode atingir 900ºC. O 
contacto com o material é mais provável durante: 

• processos de desobstrução na torre em que haja a probabilidade de derrame de material;  
• a limpeza de áreas obstruídas com um sistema cardox (CO2 líquido), que funciona como 

explosivo, podendo o material ser projectado para uma vasta área. 
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Clínquer Quente: é possível o contacto: 
• no  arrefecedor de clínquer 
• ao longo dos transportadores de clínquer 
•  na armazenagem de clínquer 
• ao longo das telas até aos moinhos de cimento. 

 
Electrofiltro e Poeiras de By-pass: o contacto é possível 
quando: 

• o acesso à tremonha do electrofiltro é necessário 
• se  trabalha   nos transportadores sem-fim e cadeias 

de arrasto 
• se procede à manutenção das bombas de transporte 

de poeira. 
 
Cimento Quente: o contacto é possível quando: 

• se acede às condutas de  movimentação do cimento 
• se trabalha nas ensacadoras 
• se trabalha nos transportadores de cimento sem-fim 

e nas cadeias de arrasto. 
 
Como reduzir o risco de lesões para os próprios e para 
os colegas?  

Controlar / Gerir o risco através da hierarquia ERIC P: 
• Eliminar o perigo 
• Reduzir o risco na fonte 
• Isolar o pessoal do perigo 
• Controlar o risco por outros meios 
• Proteger-se com o EPI adequado 
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3.8.12 Avaliação de Risco no Trabalho  
 
Para actividades de maior risco, recomenda-se vivamente a implementação de um sistema de 
avaliação de risco no trabalho, bem como uma confirmação de que a área foi verificada por um 
supervisor e que foram tomadas todas as precauções necessárias. Em muitas destas situações, em 
particular quando um elevado número de máquinas exige consignação eléctrica para garantir a 
segurança das condições de trabalho, deverá igualmente ser implementado um sistema de 
autorização de trabalho. 
 
A avaliação de risco deverá englobar o seguinte: 
 

• A localização da instalação ou do equipamento 
• O trabalho a efectuar 
• Lista dos perigos identificados 
• Lista das precauções tomadas 
• Equipamento de Protecção Individual a ser utilizado 
• Emissor da autorização e período de validade   

 
As avaliações de risco são necessárias nomeadamente para as seguintes actividades: 
 
Pedreiras 

• Perfuração e desmonte 
• Perfuração 
• Carregamento e transporte de matérias-primas 
• Manuseamento de explosivos 
• Armazenamento e manuseamento de combustíveis e lubrificantes 

 
Matérias-Primas 

• Práticas de segurança na área de britagem 
• Mudança de elementos gastos nos britadores de impacte 
• Trabalhos com lançadores e retomas 
• Trabalhos em pontes rolantes 

 
Moinho 

• Trabalho em depuradores rotativos 
• Trabalho no interior de moinhos horizontais 
• Trabalho em telas transportadoras 
• Trabalho em elevadores verticais de alcatruzes  
• Trabalho com galgas e pratos de moinhos verticais 
• Trabalho em caleiras porosas  
• Trabalho em ventiladores e exaustores  
• Trabalho em peneiros vibrantes 
• Trabalho em sistemas pneumáticos de transporte  
• Trabalho em tremonhas 
• Trabalho em caldeiras 

 
Calcinação 

• Trabalhar em filtros de mangas 
• Utilização e manuseamento de equipamento de limpeza de alta pressão 
• Trabalhar no arrefecedor de clínquer 
• Inspecção e desobstrução das válvulas rotativas 
• Inspecção e desobstrução do transportador helicoidal 
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• Trabalhar com electrofiltros 
• Inspecção e mudança dos pontos de distribuição de água 
• Entrada nos silos 
• Desobstrução dos ciclones 
• Entrada no forno 
• Inspecção e limpeza da torre de pré-aquecimento 
• Reparação de tijolos refractários nos fornos 
• Desobstrução e limpeza das caídas de farinha 
• Trabalhar nas caídas de clínquer dos satélites 
• Limpeza e desobstrução da câmara de sedimentação 
• Desactivação e bloqueio dos ventiladores  
• Garantir a manutenção dos fornos sem que arrefeçam 
• Arranque do forno 
• Limpeza e inspecção do queimador no forno 
• Mudança do bocal do queimador 
• Trabalhar nas condutas e ciclones do pré-aquecedor 
• Mudança do queimador principal do forno 
• Trabalhar em elevadores inclinados e cadeias de arrasto 

 
Embalagem e Expedição 

• Carregamento de depósitos-cisterna e tremonhas 
• Regras de segurança para a movimentação manual de sacos 
• Práticas de segurança para a movimentação manual de sacos 
• Práticas de segurança para o armazenamento de sacos  
• Operações de ferrovia no interior da fábrica 
• Armazém de paletes  
• Intervenção nos sistemas de extracção dos silos de armazenamento 
• Intervenção nas máquinas de enchimento de sacos 

 
Manutenção 

• Inspecção e trabalhos nos moinhos de carvão e coque de petróleo 
• Segurança em trabalhos laboratoriais 
• Armazenamento e entrega de combustíveis 
• Normas de segurança para trabalhos nas linhas de combustível e vapor 
• Segurança geral dos armazéns 
• Normas para as caldeiras de vapor 
• Manuseamento, transporte e armazenamento de carvão ou coque de petróleo 
• Inspecção e trabalhos nas subestações eléctricas 
• Tratamento das águas residuais 
• Trabalhar nas torres de arrefecimento de água 
• Entrada num espaço confinado  
• Trabalhos a quente 
• Soldadura, onde existir o risco de incêndio ou explosão 
• Trabalhos por baixo de linhas eléctricas aéreas 
• Remoção de protecções fixas de um britador móvel 
• Qualquer outra actividade de alto risco no local de trabalho 

 
As autorizações de trabalho em alguns equipamentos da fábrica, tais como fornos ou moinhos, 
requerem um planeamento prévio cuidado. A consignação deverá ser cuidadosamente efectuada não 
só ao nível dos accionamentos principais, mas também nas engrenagens auxiliares e ventiladores de 
exaustão, bem como em toda a maquinaria de transporte de material, de e para fora da instalação,  



 
os quais poderão originar consequências graves ao nível da segurança quando ligados 
inadvertidamente. 
  
É também de importância vital ter em consideração os riscos e assegurar o isolamento eficiente de 
perigos “invisíveis”, ou seja, energia pneumática, hidráulica ou gravitacional. Poderão facilmente 
ocorrer acidentes em caso de libertação involuntária de energia de equipamentos deste tipo. 
 
3.8.13 Perigos Causados por Helicópteros que Sobrevoam as Instalações 
 
Em Maio de 2002, uma equipa helitransportada que fotografava uma cimenteira em Israel fez uma 
aterragem forçada devido a falha do motor, causando um acidente grave. As investigações 
posteriores revelaram que vários acidentes semelhantes foram causados por helicópteros que 
sobrevoavam a baixa altitude, por cima de chaminés activas. A baixa concentração de oxigénio 
verificada nesse local parece ter causado incêndio do motor e consequente falha. Assim, aconselha-
se uma precaução elevada e a consulta prévia quando estiver previsto sobrevoar a fábrica de 
helicóptero. 
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3.8.14 Outras Boas Práticas 
 
Recomenda-se vivamente o uso
de vestuário de “alta
visibilidade”, especialmente em
más condições de iluminação. 

 
 
Uma boa iluminação das
fábricas de cimento
constitui igualmente um
pré-requisito para a
segurança durante o
funcionamento nocturno e
actividades de
manutenção.   

 
A utilização de telemóveis deverá ser proibida nas áreas em 
que a falta de atenção possa ter consequências graves. 
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4. GESTÃO DA SAÚDE 
 
4.1. Aspectos Relativos à Saúde  
 
Os maiores riscos para a saúde associados à indústria cimenteira e actividades relacionadas 
(agregados e betão) são geralmente os seguintes: 
 

• Poeiras  
• Ruído e vibração 
• Atmosferas perigosas 
• Perigo de radiação 
• Manuseamento de combustíveis alternativos. 

 
Nas secções que se seguem encontrará linhas de orientação específicas relacionadas com estes 
problemas de saúde. 
 
Outros problemas de saúde, não especificamente relacionados com a indústria cimenteira e 
actividades associadas, que também poderá encontrar são os seguintes: 
 

• Tabagismo e dependência de outras drogas 
• Tensão arterial elevada 
• Diabetes 
• Nutrição e obesidade 
• Stress e saúde mental 
• Exposição ao calor, ao frio e à humidade 
• Doenças do coração 
• Doenças como a SIDA, Febre Tifóide, Malária. 

 
Já existem linhas de orientação geral suficientes sobre estas doenças não profissionais, pelo que não 
serão aprofundadas neste documento. No entanto, muitas empresas membros da CSI incluem linhas 
de orientação internas e apoio a estes problemas como parte dos programas de bem-estar dos 
colaboradores. Muitas dão o mesmo tipo de apoio às famílias dos colaboradores e às comunidades 
locais, o que é bastante louvável. 
 
4.2 Relatórios e Monitorização da Saúde 

Apesar de serem conhecidas as consequências para a saúde da exposição prolongada aos perigos 
acima indicados, a incidência de tal exposição prolongada é geralmente tão baixa que não exige 
monitorização nem relatórios. 
 
Não existe ainda nenhuma norma universal para a indústria referente a monitorização e relatórios. A 
indústria química utiliza um rácio baseado no número de doenças profissionais detectadas por cada 
milhão de horas de trabalho, mas admite haver inconsistências de país para país. 
 
4.3 Linhas de Orientação sobre Questões Específicas de Saúde no Trabalho  

4.3.1 Poeiras  
 
A produção de cimento implica uma elevada produção de poeira, o que pode causar problemas 
respiratórios se não houver um controlo eficaz. 
 
Os estudos efectuados pelo organismo HSE do Reino Unido, em 1994, e pelo INRS (Institut 
National de Recherche et Sécurité) na Noruega (2002) não conseguiram provar a existência de uma 
relação causal entre a exposição ao pó do cimento e a incidência de cancro em colaboradores da 
indústria cimenteira, apesar de existirem algumas indicações de doenças pulmonares obstrutivas 
crónicas. 
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É, sem dúvida, uma boa prática limitar os níveis de poeira e a exposição tanto por motivos de saúde 
dos colaboradores como por motivos de limpeza. Estabeleceram-se limites diferentes em vários 
países. Em particular, os limites de exposição à Sílica Cristalina Respirável estão agora em fase de 
revisão pelo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits). A protecção 
respiratória apropriada deverá ser utilizada em áreas com um teor de poeiras elevado nas fábricas de 
cimento. 
 
4.3.2 Ruído e Vibração 
 
As principais fontes de ruído são as instalações de moagem utilizadas para obtenção do cimento. As 
barreiras acústicas e a melhoria do isolamento acústico estão agora a ser utilizadas para reduzir os 
níveis de ruído: o pessoal da manutenção e da limpeza constituem mais uma vez o maior grupo de 
risco. A evolução do equipamento de protecção individual contra o ruído tem vindo também a 
contribuir para a redução dos efeitos da exposição. A vibração de todo o corpo é outro problema 
urgente na agenda da segurança. Os colaboradores que conduzem equipamentos móveis pesados 
mais antigos podem ficar expostos a vibração, mas os riscos são pequenos quando comparados com 
os das outras indústrias como a mineira ou a da construção, em que os equipamentos de vibração 
(martelos pneumáticos, por exemplo) são utilizados com frequência. Os equipamentos móveis 
modernos combinam uma vibração inerente mais baixa com bancos amortecidos e cabines com 
isolamento, reduzindo o risco a níveis não significativos. 
 
Os limites de ruído e vibração na UE estão evidentemente a ser revistos para reduzir a exposição 
profissional da Vibração de Todo o Corpo na fábrica e com equipamento. 
 
O Parlamento Europeu votou na Directiva para os Agentes Físicos (Vibração), tendo sido adoptada a 
alteração que propunha um limite de exposição de 0,8 metros/seg/seg, o que limita o tempo de 
utilização do equipamento pelos colaboradores. Os níveis de decibéis permitidos estão também a ser 
revistos; o equipamento de protecção individual (EPI) passará a ser exigido para níveis de ruído 
superiores a 80 dB(A) e 112 Pa em comparação com os anteriores níveis de 85 dB(A) e 200 Pa 
(consulte o anexo com a tabela de todos os níveis de ruído). 
 
A protecção contra o ruído aplica-se sempre que os níveis de ruído excedem os limites definidos. 
Nestes casos, os colaboradores deverão utilizar protecções auriculares apropriadas. Se as protecções 
não forem utilizadas, verificar-se-á uma perda gradual da audição (consulte o anexo com um excerto 
das políticas de utilização de EPI para ruído). Muitas empresas examinam com regularidade os 
níveis de audição dos colaboradores para garantir que as perdas se mantêm dentro dos níveis normais 
para a idade. 
 
A protecção contra a vibração depende principalmente da concepção do equipamento. Regra geral, 
na indústria cimenteira, este aspecto só se aplica aos camiões das pedreiras. 
 
4.3.3 Atmosferas Perigosas 
 
No caso da indústria cimenteira, podem ocorrer as seguintes situações: 
 

• Áreas de moagem de carvão e coque de petróleo em que as partículas finas, transportadas 
pelo ar, podem gerar risco de explosão; 

• Forno e pré-aquecedor (ciclones e condutas) em que os gases não ventilados podem levar à 
falta de oxigénio durante os trabalhos de manutenção. 

 



Trabalhos em Áreas de Processamento de Carvão / Coque de petróleo 
 

• Determinadas quantidades de carvão ou coque podem auto-inflamar se as condições assim o 
permitirem, podendo começar a arder – evitar derrames sempre que possível – limpar 
derrames assim que acontecerem. 

 
• A mistura do ar com o pó de carvão ou de coque é potencialmente explosiva, com risco de 

explosão violenta – evitar que se criem nuvens de pó – retirar a fonte de ignição, como 
carvão incandescente, faíscas, soldadura, moagens, estática, electricidade, fumar, etc. 

 
• É expressamente proibido fumar em todas as áreas de tratamento do carvão. 

 
• Deverão ser obtidas instruções escritas específicas antes de se iniciarem trabalhos de 

soldadura, queima, moagem ou outros que produzam calor elevado nas áreas de tratamento 
do carvão. 

 
• Certifique-se de que a ligação à terra está efectuada de acordo com as exigências antes de 

utilizar equipamentos de aspiração. 
 
4.3.4 Perigos de Radiação 
 
Podem surgir associados à utilização de dispositivos de baixa radiação nuclear, tais como 
indicadores de nível das tremonhas e dos silos. Deverão ser aplicadas as seguintes linhas de 
orientação: 

                             
• Nenhuma pessoa se deverá aproximar mais do que o perímetro de

segurança que rodeia cada uma das fontes, a menos que haja
indicação clara em contrário emitida pelo Responsável de
Protecção Radiológica para cada ocasião. 

• Nenhuma pessoa deverá entrar em reservatórios onde estejam instaladas fontes radioactivas. 
Se for necessário entrar num desses reservatórios, deverá aguardar-se a confirmação do 
Responsável de Protecção Radiológica de que a fonte foi retirada. 

 
• Só representantes autorizados com formação específica poderão retirar ou reinstalar a fonte. 

Para além disso, o Responsável de Protecção Radiológica deverá ser informado antes de 
serem iniciados pelo representante os trabalhos de remoção ou reinstalação na fonte. 

 
4.3.6 Saúde e Ambiente 
 
As matérias-primas utilizadas na produção de cimento contêm por vezes vestígios de elementos 
tóxicos, como o mercúrio, o tálio, o iodo, o cádmio e outros metais pesados. As emissões das 
chaminés são monitorizadas nos locais apropriados para identificar os vestígios existentes destes 
componentes; os resultados indicam geralmente, com base nos valores da OMS, perigo de saúde 
muito baixo ou inexistente para os trabalhadores e vizinhança da fábrica. 
 
O processo de fabrico do cimento pode também gerar emissão de POPs (Poluentes Orgânicos 
Persistentes). Um estudo efectuado pelo WBCSD em cooperação com a Cembureau, confirmou que 
os valores de emissão de POPs em cerca de 1000 fornos, em 17 países, se encontravam bastante 
abaixo dos limites da OMS, internacionalmente aceites, não sendo afectados pela utilização de 
combustíveis secundários. 
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4.3.7 Manuseamento de Combustíveis Alternativos 
 
Por razões de ordem económica, social e ambiental, verifica-se um aumento da utilização de 
combustíveis alternativos ou secundários na indústria cimenteira, particularmente em economias 
mais desenvolvidas. 
 
Estes combustíveis alternativos podem ser perigosos, e por esse motivo podem necessitar de uma 
gestão específica relativamente à saúde. Segue-se um exemplo da Holcim. 
 

Linhas de Orientação para a Utilização de Combustíveis Alternativos 
 
Existem nove princípios básicos para uma política adequada de utilização de combustíveis 
alternativos: 
 
Aspectos “dos três pilares para o desenvolvimento sustentável:  
 

I. Agir como parceiro social, oferecendo soluções de gestão de resíduos 
II. Manter o ambiente seguro 
III. Adicionar valor ao negócio  

 
O que fazemos 
 

IV. Garantimos saúde e segurança no trabalho 
V. Recusamos os “resíduos proibidos” 
VI. Garantimos a qualidade dos nossos produtos 

 
Como o fazemos 
 

VII. Seguimos as normas aplicáveis e promovemos boas práticas 
VIII. Vigiamos e controlamos as entradas, o processo, os produtos e as emissões 
IX. Comunicamos com transparência 

 
Linhas de Orientação de Segurança e Saúde no Trabalho para a Utilização de Combustíveis 
Alternativos 
 
Seguem-se os dez princípios a aplicar: 
 
Segurança na Concepção 
 

I. Avaliação da adequação do local/instalação 
 
Avaliação de Risco 
 

II. Critérios de aceitação de resíduos 
III. Programa de monitorização de higiene industrial 

 
Sistemas de Gestão 
 

IV. Verificações preventivas 
V. Plano de emergência 
VI. Documentação de sistemas e procedimentos 
VII. Sistema de auditoria e inspecção 
VIII. Comunicação obrigatória de perigos  
IX. Acolhimento nos locais de trabalho 
X. Formação específica 
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Precauções específicas relacionadas com vários tipos de combustíveis alternativos: 
 
Plásticos: Os plásticos reciclados são normalmente utilizados em pedaços e transportados em 
sistema pneumático. Poderá ser gerada uma quantidade considerável de pó que obrigará a proteger 
os olhos e a colocar máscaras respiratórias, bem como a cobrir todo o corpo e a ligar à terra os silos 
de metal e condutas para evitar o perigo de explosão. É também exigida protecção contra incêndio, 
bem como instruções de evacuação, dado que os vapores podem ser tóxicos. 
 
Solventes: Deverá ser efectuada a recolha de amostras na entrada dos solventes reciclados, devido à 
composição química e física variável, para determinar as precauções de saúde. A maioria dos 
solventes é tóxica e pode ser inflamável. Assim, as precauções de saúde são idênticas às utilizadas na 
indústria de origem (ex. química, farmacêutica). A entrada e os sistemas de armazenamento deverão 
ser concebidos tendo em vista a segurança, a movimentação automática de cargas, protecção contra 
derrames, incêndio e explosões, devendo ser criado um plano de emergência associado. Os 
procedimentos de saúde exigem a protecção dos olhos, máscaras respiratórias e a cobertura de todo o 
corpo. 
 
Óleos usados: Deverá ser verificado o conteúdo de PCB (policlorobifenilo) dos óleos utilizados, que 
determinará as precauções necessárias. As exigências são geralmente idênticas às adoptadas para os 
solventes, com precauções de saúde idênticas. 
 
Resíduos fotográficos: Os resíduos fotográficos líquidos são geralmente utilizados para conseguir 
uma redução de NOx através de SNCR (Redução Selectiva não Catalítica). As principais 
preocupações de saúde prendem-se com a pele e os olhos, sendo consequentemente, as principais 
precauções a utilização de protecção para os olhos e luvas. 
 
Emulsões de óleo: As exigências são geralmente idênticas às adoptadas para os óleos usados. 
 
Lamas de ETAR / ETARI: Apesar de receberem geralmente um tratamento prévio, as lamas 
implicam ainda a possibilidade de infecção biológica. Assim, a maior preocupação é evitar o 
contacto com a pele e protegê-la através da utilização de luvas e vestuário apropriado, seguida das 
precauções de higiene pessoal do colaborador. Está também associado o risco de incêndio. 
 
Gordura Animal: A gordura animal deverá ser pré-aquecida para evitar qualquer possibilidade de 
infecção resultante da "Doença das Vacas Loucas” BSE. Como no caso das lamas, a principal 
preocupação é evitar o contacto com a pele e tomar as precauções de higiene pessoal do colaborador. 
 
Farinha de Carne e de Ossos: Precauções idênticas às adoptadas para a gordura animal, com a 
recomendação adicional de minimizar qualquer risco de infecção mantendo sempre o material seco. 
 

 

Esta lista de combustíveis secundários é apenas 
indicativa e não exaustiva. As regras gerais de 
manuseamento destes e de outros materiais 
deverão ser as mesmas que as utilizadas nas 
indústrias de origem. Em todos os casos, a recolha 
de amostras à entrada é essencial para determinar o 
manuseamento, armazenamento e utilização em 
segurança destes materiais. 
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Outras Linhas de Orientação Gerais: 
 
Todo o pessoal das operações deverá ter conhecimentos aprofundados dos métodos para a utilização 
correcta dos sistemas de manuseamento de combustíveis em funcionamento normal, no arranque, 
nas paragens e em situações de emergência. 
 
As pessoas que trabalham com combustíveis deverão ser avisadas dos perigos, procedimentos 
adequados, precauções, efeitos para a saúde e recomendações de tratamentos de emergência. 
Deverão ser consideradas consultas de controlo de saúde regulares e vacinas, quando necessário. As 
folhas de dados de segurança deverão ser colocadas nas áreas de trabalho. 
 
Um plano de emergência deverá ser adequado às possíveis situações de emergências durante o 
transporte, armazenamento, manuseamento e processamento. Deverão ser efectuados exercícios 
regulares para testar a eficácia do plano. 
 
Os duches e lava-olhos de emergência devem estar bem sinalizados e perto das zonas de 
armazenamento de líquidos e combustíveis alternativos. 
 
4.3.8. Outros Riscos Possíveis para a Saúde 
 
Outros riscos para a saúde que poderão ocorrer ocasionalmente numa cimenteira são: 
 
Riscos de saúde devido a parasitas e outros agentes biológicos nocivos podem verificar-se 
principalmente em países mais quentes devido a condições pouco higiénicas. Também poderão 
ocorrer devido ao armazenamento de combustíveis secundários, tais como pneus, cujas fendas 
poderão formar poças de água, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento destes 
organismos. 
 
Pequenas quantidades de químicos tóxicos poderão ser utilizadas no processo de fabrico, como 
químicos de laboratório e outros líquidos de limpeza e solventes. Os transformadores e 
condensadores podem também conter líquidos PCB (policlorobifenilo). Em todos os casos, a gestão 
deverá garantir a formação adequada em relação à utilização destas substâncias e Fichas de 
Segurança de Produto. 
 
Onde existirem sistemas em torres de arrefecimento de água de circuito aberto (como sistemas de ar 
condicionado), poderá verificar-se a Doença do Legionário. A desinfecção regular do sistema de 
arrefecimento é suficiente para evitar esta situação. 
 
Em fábricas mais antigas, será conveniente verificar a possibilidade de existência de amianto friável 
ou de materiais que contenham amianto e, se forem encontrados, efectuar uma avaliação de risco e o 
encerramento e isolamento da área, bem como a aplicação de medidas correctivas adequadas. Esses 
materiais encontram-se frequentemente no isolamento das condutas e nas juntas flexíveis. 
 
4.4 Riscos de Saúde Relacionados com Produtos 
 
Devido às suas propriedades (ex. elevado valor de pH), o cimento tem de ser manuseado com 
cuidado. Em vários países, as directivas nacionais e internacionais regulam a comercialização e a 
utilização de cimento e preparações à base de cimento. Na maioria dos casos, a utilização de Fichas 
de Segurança de Produto é obrigatória ou recomendada. 
 
As Fichas de Segurança de Produto permitem aos utilizadores de cimento tomar as medidas 
necessárias em relação à protecção da saúde e segurança no trabalho. Para facilitar a criação destas 
fichas de segurança, a CEMBUREAU (Associação Europeia do Cimento) publicou um guia para o 
efeito. 
 



Com base nas informações fornecidas pelas Fichas de Segurança de Produto, o responsável pela 
colocação no mercado de substâncias e preparados deverá garantir que as pessoas que tenham 
contacto com o cimento tenham recebido formação adequada e que utilizem o equipamento de 
protecção correctamente. 
 
Devido às propriedades do cimento, recomenda-se que o uso de Equipamento de Protecção 
Individual apropriado, mencionado nas Fichas de Segurança de Produto, seja obrigatório. Deverá ser 
dada especial atenção à: 
 
 protecção da pele 
 protecção dos olhos 
 protecção do sistema respiratório. 
 

Abordagem conjunta relativamente a Saúde e Segurança em trabalhos com preparados de 
cimento húmidos 
 
Cembureau, BIBM, ERMCO, FIEC, Dezembro de 2002 
 

• Os produtores deverão indicar, claramente, o risco potencial e os meios de protecção contra
a dermatite do cimento, etiquetando devidamente as embalagens e fornecendo Fichas de
Segurança do Produto. 

• Os prestadores de serviço (empregadores) deverão fornecer informações adequadas e
instruções operatórias aos colaboradores em relação a riscos potenciais inerentes ao
trabalho com preparados de cimento. 

• Os prestadores de serviço (empregadores) deverão fornecer o equipamento de protecção
individual adequado (ex. luvas especiais para Crómio VI, botas, etc.) 

• Os colaboradores deverão seguir as instruções recebidas eficazmente e utilizar
correctamente o equipamento de protecção individual. 
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5. CONTACTOS 
 
As seguintes entidades, membros do TF3 (Grupo de Trabalho 3) que elaboraram este 
documento, poderão ser contactadas para mais informações e recomendações: 
 
Cementos Molins Manuel Guillem mguillem@cmi.cemolins.es +34 93 680 60 00 
CEMEX   Richrd Claydon richardjohn.claydon@cemex.com + 44 1527 575777 
CEMEX   Andrew Taylor andrew.taylor@cemex.com + 44 1527 575777 
CEMEX   Ruben Olivier ruben.olivier@cemex.com  
Cimpor   Manuela Machado mmachado@cimpor.pt +351 21 940 8778 
Cimpor   Jose Teixeira Freitas  tfreitas@cimpor.pt  +351 21 311 8100 
CRH    Jim O'Brien jim.obrien@crh.com +353 1 404 1133 
CRH    John Masterson jmasterson@crh.com +353 1 404 1108 
HeidelbergCement  Berni Gumauskas berni.gumauskas@cementa.se +46 498 281000 
HeidelbergCement  Klaus Hormann klaus.hormann@htc-gmbh.com +49 6221 481 298 
Holcim   Albert Tien albert.tien@holcim.com +41 58 858 5456 
Italcementi   Stéphane Doumenc s.doumenc@itcgr.net +33 1 34 77 79 09 
Lafarge   Hélène Séguin helene.seguin@lafarge.com +33 1 44 34 11 92 
Secil   Maria Helena Silva mhelena@secil.pt + 351 21 2198 100 
Shree Cement  Rakesh Bhargava bhargavr@shreecementltd.com +91  1462 20010 
Siam Cement   Vichai Rarat vichair@cementhai.co.th +66 2 586 3093 
Taiheiyo   Yoshito Izumi Yoshito_Izumi@taiheiyo-cement.co.jp +81 3 6226 9109 
Taiheiyo   Minori Takada Minori_Takada@taiheiyo-cement.co.jp +81 3 6226 9109 
Taiheiyo   John Saunders jps.tcc@btconnect.com +44 1621 784200 
Titan Cement  Lefteris Anastasakis anastasakisl@titan.gr +30 210 2591583 
Uniland   Juan Carlos Gonzalez jcgonzalez@uniland.es +34 93 292 20 62 
WBCSD   Howard Klee klee@wbcsd.org +41 22 839 3124 
WBCSD   Estelle Geisinger geisinger@wbcsd.org +41 22 839 3195 
 
 
 

 
 
Alguns dos membros do TF3 numa reunião recente em Genebra, onde este documento foi concluído. 
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6. LISTA DE REFERÊNCIAS DE OUTRAS BOAS PRÁTICAS 
 
Nos documentos que se seguem poderá ser encontrada informação mais detalhada sobre boas 
práticas de saúde e segurança. 
 
Linhas de Orientação/Ferramentas 
 
Safety in the Cement Industry: Guidelines for measuring and reporting 
http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=Njc5Nw
A garantia de condições de saúde e segurança para os colaboradores e prestadores de serviço é uma 
das questões mais importantes na indústria cimenteira. O objectivo deste documento é garantir um 
registo exacto de todos os acidentes profissionais das empresas membros do CSI, de modo a obter 
uma base uniforme para a realização de um relatório consolidado sobre indicadores de segurança. 
 
Material de Referência 

Recursos WBCSD 

• Environment, Health & Safety Performance Improvement 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/sub_ehs.pdf
Executive summary, WBCSD CSI Substudy 10 (December 2002) 

 
• Environment, Health & Safety Performance Improvement 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/final_report10.pdf
Full document, WBCSD CSI Substudy 10 (December 2002) 

 
• Mobility 2030: Meeting the Challenges to Sustainability 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/mobility-full.pdf
Information on road safety, WBCSD (July 2004) 

Recursos Independentes 

Saúde e Segurança no Trabalho (Linhas de Orientação, Códigos de Práticas, etc.) 
 

• Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/guidelin.pdf
Full document, ILO-OSH (2001) 
 

• Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-GUIDELINES-ON-OSHMS2001.pdf
Background & general summary, ILO-OSH (2001) 
 

• Safety and Health in Construction – An ILO code of practice 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/construc.pdf
ILO (1992) 

 
• Safety in the use of chemicals at work – An ILO code of practice 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/chemical.pdf
ILO (1993 
 

• GRI Health and Safety Protocol (Draft)              
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/GRI-H-S_DraftPC.pdf
For use with the GRI 2002 Sustainability Reporting Guidelines, GRI (May 2004) 

 
 

http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=Njc5Nw
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/sub_ehs.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/final_report10.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/mobility-full.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-GUIDELINES-ON-OSHMS%1F2001.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/construc.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/chemical.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/GRI-H-S_DraftPC.pdf
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• Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-S-H-PROTOCOL-2002.pdf
International Labour Conference (20 June 2002) 

 
• Training Guide – Cement & Concrete 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/d000254.pdf
A checklist/evaluation form for use by supervisors/ foremen, CDC eLCOSH (1994) 

 
• Cement Hazards and Controls: Health Risks and Precautions in using Portland 

            Cement (Taken from Construction Safety Magazine, Volume 12, Number 2,   
             Summer 2001) 

http://www.cdc.gov/elcosh/docs/d0500/d000513/d000513.html
(HTML) CDC eLCOSH 

 
• Fundamentals of Industrial Hygiene (5th Edition) 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/fihAppendices.pdf
National Safety Council (2002) 
 

• Recommendation Concerning the List of Occupational Diseases and the 
Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases (ILO 
Recommendation 194) 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-RECOMMENDATION-
194.pdf
International Labour Conference (20 June 2002) 

 
Segurança na Estrada 
 

• The Coming Plague of Road Traffic Injuries: A Preventable Burden for Rich 
and Poor Countries 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/safety.pdf
Background article, Global Road Safety (2004) 
 

• World Report on Road Traffic Injury Prevention 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/summary_en_rev.pdf
WHO (2004) 
 

• Global Road Safety Partnership: Annual Report 2004 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/AR04FINAL.pdf
Global Road Safety Partnership (June 2004) 

 
Alergias Cutâneas 
 

• Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in 
workers in the construction industry related to the content of Cr(VI) in cement 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOH-
study_chromium_allergic_dermatitis.pdf
National Institute of Occupational Health (May 2003) 

 
• Contact Dermatitis and Allergy - Occupational skin disease in the 

construction industry 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Bock-et-al_Article-Contact- 
dermatitis.pdf
By M. Bock et al., British Journal of Dermatology (April 2003) 
 

 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-S-H-PROTOCOL-2002.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/d000254.pdf
http://www.cdc.gov/elcosh/docs/d0500/d000513/d000513.html
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/fihAppendices.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-RECOMMENDATION-194.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-RECOMMENDATION-194.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/safety.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/summary_en_rev.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/AR04FINAL.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOH-study_chromium_allergic_dermatitis.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOH-study_chromium_allergic_dermatitis.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Bock-et-al_Article-Contact%1F-%20dermatitis.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Bock-et-al_Article-Contact%1F-%20dermatitis.pdf
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Problemas Respiratórios 
 

• Final Rule on Air Contaminants Project (extract) – A Toxicologic Review of 
Selected Chemicals (relating to Portland Cement) 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/osha-comments.htm
Comments, OSHA (19 January 1989) 
 

• NIOSH and Respiratory Protection 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOSH-RESPIRATORY- 
PROTECTION.pdf
A report covering the selection, use and maintenance of respiratory protective 
devices available in 1987 (to protect workers against airborne contaminants), 
National Institute of Occupational Health (1987) 

 
• Respiratory Symptoms and Ventilatory Function in Workers Exposed to 

Portland Cement Dust 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Fell-et-al_Article- 
Respiratory_Symptoms_Cement_Dust.pdf
By Anne Kristin Moller Fell et al., Journal of Occupational and 
Environmental Medicine (Volume 45, Number 9, September 2003) 

 
Iniciativas 
 

• SafeWork Global Programme on Safety, Health and the Environment 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-SAFEWORK-GLOBAL- 
PROGRAM.pdf
ILO InFocus Programme on Safety and Health at Work and the Environment 
(2003) 

 
Estatísticas 
 

• Table: Fatal occupational injuries by industry (All United States, 1997 to 
2002) 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/cftb0170.pdf
Bureau of Labor Statistics (US) 
 

• Table: Incidence rates of nonfatal occupational injuries and illnesses by 
industry and case types (2002) 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ostb1244.pdf
Bureau of Labor Statistics (US) 

 
Recursos Relacionados com a Indústria 
 

• Professor Jean-Paul Escande’s Interview “Cement and Health” (English 
translation) 
 http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Interview_with_Prof-
Escande.pdf
Conducted by Syndicat Francais De L’Industrie Cimentière (SFIC) (March 
2003) 

 
• Chromium VI in Cement - The Saga of a Piece of EU Legislation 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/CEMBUREAU- 
Article_GCL_Mag.pdf
By Jean-Marie Chandelle, Chief Executive of Cembureau, Global Cement and 
Lime: Environment (July-August 2003) 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/osha-comments.htm
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOSH-RESPIRATORY-%20PROTECTION.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/NIOSH-RESPIRATORY-%20PROTECTION.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Fell-et-al_Article-%20Respiratory_Symptoms_Cement_Dust.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/Fell-et-al_Article-%20Respiratory_Symptoms_Cement_Dust.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-SAFEWORK-GLOBAL%1F-%20PROGRAM.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ILO-SAFEWORK-GLOBAL%1F-%20PROGRAM.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/cftb0170.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/ostb1244.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/CEMBUREAU-%20Article_GCL_Mag.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/CEMBUREAU-%20Article_GCL_Mag.pdf
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• Joint approach concerning Health & Safety when working with wet cement 
preparations 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/CEMBUREAU- 
Article_GCL_Mag.pdf
By CEMBUREAU/BIBM/ERMCO/FIEC (2003) 
 

• Die Bedeutung des Chromates in Zementen und zementhaltigen Zubereitungen 
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/VDZ-Sachstandsbericht-
Chromat.pdf
VDZ Sachstandbericht (5 January 1999) 

 
Links de Interesse 
 

• Electronic Library of Construction Occupational Safety and Health 
http://www.cdc.gov/elcosh/docs/hazard/chemical_cement.html
Vários links dos CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sobre 
perigos para a saúde relacionados com o fabrico do betão 

  
 

http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/VDZ-Sachstandsbericht-Chromat.pdf
http://www.wbcsd.org/web/projects/cement/tf3/VDZ-Sachstandsbericht-Chromat.pdf
http://www.cdc.gov/elcosh/docs/hazard/chemical_cement.html
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GLOSSÁRIO  
 
Colaboradores Directos = colaboradores remunerados, da própria empresa, incluindo 
colaboradores a tempo inteiro, a tempo parcial e com contrato a termo, sendo os dois 
últimos considerados como colaboradores a tempo inteiro. Estão incluídos os colaboradores 
abrangidos pela mesma administração e os das empresas com as quais existam acordos de 
gestão / técnicos. 
 
Colaboradores Indirectos = prestadores de serviços, empreiteiros e subempreiteiros, 
também considerados como colaboradores a tempo inteiro. Estão incluídos todos os 
trabalhadores independentes, de empresas ou de corporações, contratados para a realização 
de trabalhos, quer a curto prazo (para um trabalho pontual) quer a longo prazo (como 
condutores ou equipas de manutenção). 
 
Terceiros = qualquer pessoa não incluída nas categorias de colaboradores directos ou 
indirectos. Os terceiros são geralmente clientes e visitantes que se deslocam à empresa (a 
convite ou não). Estão também incluídos condutores ou passageiros envolvidos em 
acidentes, ocorridos fora das instalações, com veículos motorizados pertencentes à empresa, 
mas apenas quando a culpabilidade possa ser atribuída à empresa ou a um dos seus 
colaboradores (directos ou indirectos). 
 
Acidente de Trabalho Mortal = morte resultante de um acidente de trabalho, sem tempo 
limite entre a data do acidente e a data da morte. Os acidentes mortais, quer de 
colaboradores directos, quer de indirectos ou terceiros devem ser comunicados. Excluem-se 
todos os acidentes de trabalho mortais ocorridos em deslocações de e para o local de 
trabalho, os resultantes de actos criminosos e as mortes originadas por causas naturais. 
 
Taxa de Mortalidade = número de Acidentes de trabalho mortais ocorridos num ano por 
10 000 colaboradores directos. 
 
Acidente de Trabalho com Dias Perdidos (LTI-Lost Time Injury) = acidente de trabalho 
que dê origem a ausência de um ou mais dias de trabalho (ou turnos), a contar a partir do 
dia seguinte ao do acidente até ao dia de regresso do colaborador ao trabalho, quer em 
regime normal quer com restrições. Nos acidentes de trabalho com dias perdidos incluem-
se contusões, cortes, fracturas, entorses, amputações ou outros danos resultantes de um 
acontecimento em contexto laboral ou de uma exposição ocasional no ambiente de trabalho, 
bem como doença aguda ou síndromas e reacções imediatas causadas por exposição a 
agentes nocivos, devido a inalação, absorção, ingestão ou contacto directo. 
 
Os acidentes de trabalho com dias perdidos dizem respeito aos colaboradores directos e 
indirectos; não incluem terceiros, uma vez que não podem ser contabilizadas os dias de 
absentismo. Para os trabalhadores directos e indirectos, excluem-se os acidentes em 
deslocações de e para o local de trabalho, acidentes devido a actos criminosos e os 
originados por causas naturais e doenças profissionais. 
 
Taxa de Frequência = número de acidentes de trabalho com dias perdidos ocorridos num ano
milhão de horas trabalhadas. 
 
Horas Trabalhadas = Todas as horas realmente trabalhadas e pagas. 
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Outros exemplos de boas práticas 
das empresas CSI 
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