
QUESTIONÁRIO AOS OPERADORES PONTOS 

  
1. As regras existentes nem sempre correspondem à melhor forma de operar.  
2. Os supervisores reconhecem que os desvios às regras existentes são inevitáveis.  
3. O horário não permite tempo suficiente para executar a actividade de acordo com as regras existentes.  
4. Há regras que tornam a execução da actividade menos segura/eficiente.  
5. Por vezes não tenho disponível o equipamento de que necessitaria para cumprir as normas prescritas.  
6. Algumas das normas existentes são extremamente difíceis de aplicar.  
7. Por forma a atingir os objectivos definidos é necessário “fugir” às normas impostas.  
8. As regras/normas não se encontram escritas de forma clara e fácil de compreender.  
9. Algumas regras são difíceis de perceber.   
10. É frequente encontrar regras que se referem a outras regras.  
11. Algumas das regras/normas são incorrectas.  
12. Já tive oportunidade de executar melhor a operação do que se o tivesse feito de acordo com as regras.  
13. Por vezes acontece que as condições impostas pela aplicação das regras são muito restritivas.  
14. É frequente encontrar situações para as quais não existem regras/normas definidas.  
15. Não existem orientações gerais para aplicar em situações para as quais não há regras definidas.  
16. Por vezes não sei porque motivo hei-de aplicar as regras definidas.  
17. Algumas regras definidas não são necessárias para operar em segurança.  
18. Algumas das regras só servem para operadores inexperientes.  
19. Algumas das regras são tão complexas que não as entendo.  
20. Algumas das regras só servem para beneficiar a administração.  
21. Por vezes as condições de trabalho impedem que possa aplicar as regras definidas.  
22. Não existe um sistema que garanta que os operadores entendem as regras a aplicar antes de o fazer.  
23. São frequentes os desvios às regras/normas existentes.  
24. Há incentivos para ignorar/desprezar a aplicação de certas regras.  
25. Posso trabalhar mais rapidamente se não aplicar algumas das regras/normas definidas.  
26. Os desvios às regras/normas definidas nem sempre são corrigidos pelos supervisores.  
27. “Atalhos” são aceitáveis desde que o risco envolvido seja baixo.  
28. Há casos em que também a administração concorda com a não aplicação de certas regras/normas.  
29. Por vezes os operadores sentem-se obrigados a violar certas regras/normas definidas.  
30. Por vezes os próprios operadores forçam a que não sejam aplicadas certas regras/normas definidas.  
31. Dada a falta de pessoal, e para que o trabalho seja cumprido, é necessário fugir à aplicação das regras.  
32. Há regras para as quais a reacção natural é a de não as aplicar.  
33. Diferentes “empregadores” têm diferentes regras/normas de segurança.  
34. Não existe procedimento eficaz para assegurar que as regras/normas em vigor são cumpridas.  
35. Os supervisores raramente sancionam disciplinarmente os operadores que não cumprem as regras definidas.  
36. É pouco provável que sejam detectadas as violações a regras/normas definidas.  
37. Não existem quaisquer benefícios do facto de cumprir à risca as regras/normas em vigor.  
38. Há incentivos financeiros que podem ser conseguidos se não se aplicarem todas as regras/normas em vigor.  
39. Sou por vezes tentado a executar actividades/operações que não são da minha responsabilidade.  
40. Não me são dadas as pausas necessárias quando executo actividades monótonas e repetitivas.  
41. Trabalhar de acordo com as regras/normas existentes prejudica a destreza ou habilidade de desempenho.  
42. Os desvios ou não cumprimento das regras existentes significa que se conhece bem a operação a 
executar.  

 

43. É me por vezes difícil ter acesso às regras/normas existentes escritas.  
44. Por vezes encontro regras/normas que tenho que aplicar mas que não conhecia até então.  
45. Existem regras/normas válidas para as actividades que executo mas que nunca irei aplicar.  
46. Não recebi qualquer treino/formação para a aplicação de regras/normas em situações de emergência.  
47. É frequente encontrar situações que não conhecia.  
48. É frequente encontrar situações para as quais não sei que regras/normas hei de aplicar.  

 
0 pontos ⇐ discordo com a afirmação 
1 ponto ⇐ concordo com a afirmação mas com algumas reservas 
2 pontos ⇐ concordo com a afirmação 
3 pontos ⇐ concordo inteiramente com a afirmação 
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QUADRO 2 
   

    

QUESTÃO Nº 
 A 

Total de Pontos 
B 
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C 

Número de “6” 
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Matriz para Análise das Pontuações recolhidas – Coluna A 
 

QUESTIONÁRIO AOS OPERADORES  A B C D E F G H I J K L M
1. As regras existentes nem sempre correspondem à melhor forma de operar.                
2. Os supervisores reconhecem que os desvios às regras existentes são inevitáveis.               
3. O horário não permite tempo suficiente para executar a actividade de acordo com as regras 
existentes. 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

4. Há regras que tornam a execução da actividade menos segura/eficiente.               
5. Por vezes não tenho disponível o equipamento de que necessitaria para cumprir as normas 
prescritas. 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

6. Algumas das normas existentes são extremamente difíceis de aplicar.                
7. Por forma a atingir os objectivos definidos é necessário “fugir” às normas impostas.               
8. As regras/normas não se encontram escritas de forma clara e fácil de compreender.                
9. Algumas regras são difíceis de perceber.                
10. É frequente encontrar regras que se referem a outras regras.               
11. Algumas das regras/normas são incorrectas.               
12. Já tive oportunidade de executar melhor a operação do que se o tivesse feito de acordo com 
as regras. 

              

13. Por vezes acontece que as condições impostas pela aplicação das regras são muito restritivas.               
14. É frequente encontrar situações para as quais não existem regras/normas definidas.               
15. Não existem orientações gerais para aplicar em situações para as quais não há regras 
definidas. 

              

16. Por vezes não sei porque motivo hei de aplicar as regras definidas.               
17. Algumas regras definidas não são necessárias para operar em segurança.               
18. Algumas das regras só servem para operadores inexperientes.               
19. Algumas das regras são tão complexas que não as entendo.               
20. Algumas das regras só servem para beneficiar a administração.               
21. Por vezes as condições de trabalho impedem que possa aplicar as regras definidas.               
22. Não existe um sistema que garanta que os operadores entendem as regras a aplicar antes de 
o fazer.  

              

23. São frequentes os desvios às regras/normas existentes.               
24. Há incentivos para ignorar/desprezar a aplicação de certas regras.               
25. Posso trabalhar mais rapidamente se não aplicar algumas das regras/normas definidas.               
26. Os desvios às regras/normas definidas nem sempre são corrigidos pelos supervisores.               
27. “Atalhos” são aceitáveis desde que o risco envolvido seja baixo.               
28. Há casos em que também a administração concorda com a não aplicação de certas 
regras/normas. 

              

29. Por vezes os operadores sentem-se obrigados a violar certas regras/normas definidas.               
30. Por vezes os próprios operadores forçam a que não sejam aplicadas certas regras/normas 
definidas. 

              

31. Dada a falta de pessoal, e para que o trabalho seja cumprido, é necessário fugir à aplicação 
das regras. 

              

32. Há regras para as quais a reacção natural é a de não as aplicar.                
33. Diferentes “empregadores” têm diferentes regras/normas de segurança.               
34. Não existe procedimento eficaz para assegurar que as regras/normas em vigor são cumpridas.               
35. Os supervisores raramente sancionam disciplinarmente os operadores que não cumprem as 
regras definidas. 

              

36. É pouco provável que sejam detectadas as violações a regras/normas definidas.               
37. Não existem quaisquer benefícios do facto de cumprir à risca as regras/normas em vigor.                
38. Há incentivos financeiros que podem ser conseguidos se não se aplicarem todas as 
regras/normas em vigor.  

              

39. Sou por vezes tentado a executar actividades/operações que não são da minha 
responsabilidade. 

              

40. Não me são dadas as pausas necessárias quando executo actividades monótonas e 
repetitivas. 

              

41. Trabalhar de acordo com as regras/normas existentes prejudica a destreza ou habilidade de 
desempenho. 

              

42. Os desvios ou não cumprimento das regras existentes significa que se conhece bem a 
operação a executar.  

              

43. É me por vezes difícil ter acesso às regras/normas existentes escritas.               
44. Por vezes encontro regras/normas que tenho que aplicar mas que não conhecia até então.               
45. Existem regras/normas válidas para as actividades que executo mas que nunca irei aplicar.                
46. Não recebi qualquer treino/formação para a aplicação de regras/normas em situações de 
emergência. 

              

47. É frequente encontrar situações que não conhecia.               
48. É frequente encontrar situações para as quais não sei que regras/normas hei de aplicar.                

 

Soma das Pontuações               
 



Matriz para Análise do Número de Entradas – Coluna B 
 

QUESTIONÁRIO AOS OPERADORES  A B C D E F G H I J K L M
1. As regras existentes nem sempre correspondem à melhor forma de operar.                
2. Os supervisores reconhecem que os desvios às regras existentes são inevitáveis.               
3. O horário não permite tempo suficiente para executar a actividade de acordo com as regras 
existentes. 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

4. Há regras que tornam a execução da actividade menos segura/eficiente.               
5. Por vezes não tenho disponível o equipamento de que necessitaria para cumprir as normas 
prescritas. 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

6. Algumas das normas existentes são extremamente difíceis de aplicar.                
7. Por forma a atingir os objectivos definidos é necessário “fugir” às normas impostas.               
8. As regras/normas não se encontram escritas de forma clara e fácil de compreender.                
9. Algumas regras são difíceis de perceber.                
10. É frequente encontrar regras que se referem a outras regras.               
11. Algumas das regras/normas são incorrectas.               
12. Já tive oportunidade de executar melhor a operação do que se o tivesse feito de acordo com 
as regras. 

              

13. Por vezes acontece que as condições impostas pela aplicação das regras são muito restritivas.               
14. É frequente encontrar situações para as quais não existem regras/normas definidas.               
15. Não existem orientações gerais para aplicar em situações para as quais não há regras 
definidas. 

              

16. Por vezes não sei porque motivo hei de aplicar as regras definidas.               
17. Algumas regras definidas não são necessárias para operar em segurança.               
18. Algumas das regras só servem para operadores inexperientes.               
19. Algumas das regras são tão complexas que não as entendo.               
20. Algumas das regras só servem para beneficiar a administração.               
21. Por vezes as condições de trabalho impedem que possa aplicar as regras definidas.               
22. Não existe um sistema que garanta que os operadores entendem as regras a aplicar antes de 
o fazer.  

              

23. São frequentes os desvios às regras/normas existentes.               
24. Há incentivos para ignorar/desprezar a aplicação de certas regras.               
25. Posso trabalhar mais rapidamente se não aplicar algumas das regras/normas definidas.               
26. Os desvios às regras/normas definidas nem sempre são corrigidos pelos supervisores.               
27. “Atalhos” são aceitáveis desde que o risco envolvido seja baixo.               
28. Há casos em que também a administração concorda com a não aplicação de certas 
regras/normas. 

              

29. Por vezes os operadores sentem-se obrigados a violar certas regras/normas definidas.               
30. Por vezes os próprios operadores forçam a que não sejam aplicadas certas regras/normas 
definidas. 

              

31. Dada a falta de pessoal, e para que o trabalho seja cumprido, é necessário fugir à aplicação 
das regras. 

              

32. Há regras para as quais a reacção natural é a de não as aplicar.                
33. Diferentes “empregadores” têm diferentes regras/normas de segurança.               
34. Não existe procedimento eficaz para assegurar que as regras/normas em vigor são cumpridas.               
35. Os supervisores raramente sancionam disciplinarmente os operadores que não cumprem as 
regras definidas. 

              

36. É pouco provável que sejam detectadas as violações a regras/normas definidas.               
37. Não existem quaisquer benefícios do facto de cumprir à risca as regras/normas em vigor.                
38. Há incentivos financeiros que podem ser conseguidos se não se aplicarem todas as 
regras/normas em vigor.  

              

39. Sou por vezes tentado a executar actividades/operações que não são da minha 
responsabilidade. 

              

40. Não me são dadas as pausas necessárias quando executo actividades monótonas e 
repetitivas. 

              

41. Trabalhar de acordo com as regras/normas existentes prejudica a destreza ou habilidade de 
desempenho. 

              

42. Os desvios ou não cumprimento das regras existentes significa que se conhece bem a 
operação a executar.  

              

43. É me por vezes difícil ter acesso às regras/normas existentes escritas.               
44. Por vezes encontro regras/normas que tenho que aplicar mas que não conhecia até então.               
45. Existem regras/normas válidas para as actividades que executo mas que nunca irei aplicar.                
46. Não recebi qualquer treino/formação para a aplicação de regras/normas em situações de 
emergência. 

              

47. É frequente encontrar situações que não conhecia.               
48. É frequente encontrar situações para as quais não sei que regras/normas hei de aplicar.               

 

Soma das Pontuações               
 



Matriz de Análise: Número de Score “6” atribuídos: Coluna C 
 

QUESTIONÁRIO AOS OPERADORES  A B C D E F G H I J K L M
1. As regras existentes nem sempre correspondem à melhor forma de operar.                
2. Os supervisores reconhecem que os desvios às regras existentes são inevitáveis.               
3. O horário não permite tempo suficiente para executar a actividade de acordo com as regras 
existentes. 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

4. Há regras que tornam a execução da actividade menos segura/eficiente.               
5. Por vezes não tenho disponível o equipamento de que necessitaria para cumprir as normas 
prescritas. 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

6. Algumas das normas existentes são extremamente difíceis de aplicar.                
7. Por forma a atingir os objectivos definidos é necessário “fugir” às normas impostas.               
8. As regras/normas não se encontram escritas de forma clara e fácil de compreender.                
9. Algumas regras são difíceis de perceber.                
10. É frequente encontrar regras que se referem a outras regras.               
11. Algumas das regras/normas são incorrectas.               
12. Já tive oportunidade de executar melhor a operação do que se o tivesse feito de acordo com 
as regras. 

              

13. Por vezes acontece que as condições impostas pela aplicação das regras são muito restritivas.               
14. É frequente encontrar situações para as quais não existem regras/normas definidas.               
15. Não existem orientações gerais para aplicar em situações para as quais não há regras 
definidas. 

              

16. Por vezes não sei porque motivo hei de aplicar as regras definidas.               
17. Algumas regras definidas não são necessárias para operar em segurança.               
18. Algumas das regras só servem para operadores inexperientes.               
19. Algumas das regras são tão complexas que não as entendo.               
20. Algumas das regras só servem para beneficiar a administração.               
21. Por vezes as condições de trabalho impedem que possa aplicar as regras definidas.               
22. Não existe um sistema que garanta que os operadores entendem as regras a aplicar antes de 
o fazer.  

              

23. São frequentes os desvios às regras/normas existentes.               
24. Há incentivos para ignorar/desprezar a aplicação de certas regras.               
25. Posso trabalhar mais rapidamente se não aplicar algumas das regras/normas definidas.               
26. Os desvios às regras/normas definidas nem sempre são corrigidos pelos supervisores.               
27. “Atalhos” são aceitáveis desde que o risco envolvido seja baixo.               
28. Há casos em que também a administração concorda com a não aplicação de certas 
regras/normas. 

              

29. Por vezes os operadores sentem-se obrigados a violar certas regras/normas definidas.               
30. Por vezes os próprios operadores forçam a que não sejam aplicadas certas regras/normas 
definidas. 

              

31. Dada a falta de pessoal, e para que o trabalho seja cumprido, é necessário fugir à aplicação 
das regras. 

              

32. Há regras para as quais a reacção natural é a de não as aplicar.                
33. Diferentes “empregadores” têm diferentes regras/normas de segurança.               
34. Não existe procedimento eficaz para assegurar que as regras/normas em vigor são cumpridas.               
35. Os supervisores raramente sancionam disciplinarmente os operadores que não cumprem as 
regras definidas. 

              

36. É pouco provável que sejam detectadas as violações a regras/normas definidas.               
37. Não existem quaisquer benefícios do facto de cumprir à risca as regras/normas em vigor.                
38. Há incentivos financeiros que podem ser conseguidos se não se aplicarem todas as 
regras/normas em vigor.  

              

39. Sou por vezes tentado a executar actividades/operações que não são da minha 
responsabilidade. 

              

40. Não me são dadas as pausas necessárias quando executo actividades monótonas e 
repetitivas. 

              

41. Trabalhar de acordo com as regras/normas existentes prejudica a destreza ou habilidade de 
desempenho. 

              

42. Os desvios ou não cumprimento das regras existentes significa que se conhece bem a 
operação a executar.  

              

43. É me por vezes difícil ter acesso às regras/normas existentes escritas.               
44. Por vezes encontro regras/normas que tenho que aplicar mas que não conhecia até então.               
45. Existem regras/normas válidas para as actividades que executo mas que nunca irei aplicar.                
46. Não recebi qualquer treino/formação para a aplicação de regras/normas em situações de 
emergência. 

              

47. É frequente encontrar situações que não conhecia.               
48. É frequente encontrar situações para as quais não sei que regras/normas hei de aplicar.                

 

Soma das Pontuações               



Quadro para Selecção das Medidas a implementar 
 
 
 

 
Soluções Gerais a Implementar 

A 
Score total 

B 
Nº de 

entradas 

C 
Nº de 6’s 

D 
Score 
médio 

 
Selecção 

      

    Dividir 
por   

A. Regras e Procedimentos - objectivos     20   

B. Regras e Procedimentos - aplicação    9   

C. Treino: regras e procedimentos    13   

D. Treino: riscos e perigos    16   

E. Empenho Segurança - operadores    9   

F. Empenho Segurança - administração    18   

G. Supervisão: controlo e detecção    15   

H. Supervisão: estilo de supervisão    8   

I. Alterações no design de equipamento e área produtiva    12   

J. Concepção das Operações (job design)    11   

K. Condições de Trabalho    7   

L. Apoio Logístico    8   

M. Organização    12   

 


