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Resultados da 2ª Etapa do procedimento HFRG/HSE (1995): Identificação de aspectos culturais e organizacionais que 
contribuem para a existência de condições latentes 

Da aplicação da entrevista estruturada a um operador e a um elemento da administração de cada uma das empresas, 

apresentam-se na tabela n.º 1, os resultados que permitem caracterizar a cultura de segurança vigente em cada uma das empresas, 

tendo em conta os seguintes aspectos, tais como: responsabilidade pela segurança / complacência da administração para com o 

não cumprimento das regras em vigor / conflitos entre os objectivos da produção e segurança / análise dos acidentes e 

implementação de soluções / complexidade e ambiguidade dos procedimentos vigentes/objectivos dos procedimentos vigentes / 

processos de consulta e de comunicação no que diz respeito a problemas de compreensão e aplicação de normas vigentes / 

execução de actividades para as quais não houve treino / existência de perigos nos postos de trabalho com necessidade de 

correcções / recompensa e reconhecimento de práticas seguras. 
 

EMPRESA 1 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em 
termos de segurança, que elas podem ter? 
Consideram que o risco mais elevado está concentrado nos sectores de corte (balancés) e prensagem (prensas), isto porque, quando ocorre um 
sinistro as consequências são as mais graves. No entanto esta última operação (prensagem) é a mais grave, dada a possibilidade de acesso 
frequente dos membros superiores à zona perigosa. 

ADMINISTRAÇÃO Os acidentes com prensas têm diminuído comparativamente a outros anos, e a sua tipologia está associada essencialmente 
ao transporte e manipulação de ferramentas. 

TRABALHADOR --- 
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EMPRESA 1 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou 
possam ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

As regras existentes cingem-se aos requisitos legais, no âmbito da HST, e os trabalhadores devem adoptá-las.  
No entanto, e relativamente ao cumprimento de imperativos legais aplicáveis às máquinas, acrescenta que é necessário haver 
uma adaptação e se necessário, uma remoção dos dispositivos de segurança para se poder mais facilmente produzir - “Há 
regras que à partida nós analisamos que não devem ser cumpridas, como é o caso de algumas seguranças que a máquina 
trás (...) somos nós que as tiramos para ser mais fácil produzir (...); não cumprir algumas normas ao nível das máquinas, tirar 
algumas das protecções é benéfico pois vai dando mais rapidez de trabalho”. Reconhece ainda que inclusive já ocorreram 
acidentes e que as causas estiveram associadas à necessidade do operador “ser mais rápido”. Justifica-o pelo facto deles 
estarem em colaboração com a empresa e como tal, optarem por mais rapidez aliada à produção. No entanto, efectuam 
frequentemente comunicados escritos, de modo a apelar aos trabalhadores, algum cuidado, pois entendem que os sinistros 
que têm surgido mais recentemente ocorrem por descuido dos operadores. Reconhece todavia, que estes apelos não surtem 
qualquer efeito e como tal, têm-se mostrado ineficazes. 

TRABALHADOR 

Existe um apelo frequente, por parte da administração, para o cumprimento das regras, mas considera que os incumprimentos 
estão relacionados “com descuido dos próprios trabalhadores ou desinteresse” e que inclusivamente esta situação é mais 
notória em trabalhadores mais antigos. Justifica-o pelo facto de não compreenderem a razão de tais exigências e obrigações, 
se em tempos anteriores não necessitavam de as cumprir. 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

Sempre que os acidentes ocorrem e se existe maneira de eliminar a probabilidade da sua ocorrência efectuam as necessárias 
alterações, mas de uma forma progressiva. Sobre as máquinas, e apesar das mais recentes serem mais seguras, “a máquina 
cansa-se e as seguranças começam a desaparecer” daí a necessidade do operador ter que ser “um alimentador e um 
acompanhante da máquina”. Todavia, em sua opinião existem sinistros para os quais a única explicação se deve ao facto dos 
operadores estarem distraídos. 

TRABALHADOR 
Face a um acidente a administração procura identificar as duas possíveis causas: falha da máquina, e nesse caso procedem 
às devidas alterações, ou falha do operador (distracção), e aí alertam-nos “directamente ou através de comunicados” para 
terem cuidado. 
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EMPRESA 1 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Muitas das normas e regras estão ainda a ser objecto de estudo, mas que pretendem formalizar algumas delas, 
nomeadamente as que dizem respeito às máquinas, de forma a informarem o operador sobre procedimentos de segurança a 
adoptar, tal como na mudança da ferramenta. 
Relativamente aos objectivos das regras e procedimentos em vigor, considera que o seu principal objectivo é a redução dos 
acidentes de trabalho através da disponibilização dos materiais necessários para que os operadores não tenham problemas e 
cumpram os requisitos legais de segurança. Em relação a este último aspecto entende que, alguns desses requisitos são 
inalcançáveis e não de todo aplicáveis. Acrescenta ainda que, em alguns casos verifica um esforço mínimo por parte dos 
operadores, para se adaptarem por exemplo, ao uso de luvas. 

TRABALHADOR 

As normas e procedimentos existentes, baseados em comunicados, deveriam ser mais explícitos dada a escassa formação 
académica da maioria dos trabalhadores da empresa.  
Os objectivos inerentes às regras de segurança servem para salvaguardar o nome da empresa de publicidade negativa, bem 
como a integridade dos trabalhadores ou do grupo de trabalho. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, 
relativamente aos problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 

ADMINISTRAÇÃO 

Não existe um departamento formalizado. No entanto, existem os chefes de sector que lhes reportam todas as queixas 
recebidas pelos trabalhadores. Salienta no entanto que  “(...) muitas vezes as pessoas não se queixam de regras de 
segurança, queixam-se de outras coisas.” Acrescenta que já procurou, através de comunicados, apelar à participação dos 
trabalhadores no sentido de sugerirem melhorias nos seus postos de trabalho, dado serem as pessoas que mais contactam 
com as máquinas. No entanto, reconhece que a tentativa foi em vão e justifica que essa falta de participação passa por uma 
demasiada preocupação pelo trabalho e uma ausência de espírito crítico que, no seu entender poderia ser melhorada com 
formação (“para lhes abrir os horizontes”). Em relação a este aspecto - formação - considera que apesar de  ser um imperativo 
pelo novo código do trabalho (20 horas por trabalhador), existem alguns problemas internos a esse nível, pelo facto dos 
trabalhadores se recusarem a frequentar formações fora do horário laboral e acrescenta que  “(...) o problema está em cativar 
as pessoas para que elas despendam algum do seu tempo (pós-laboral) para a formação”. 

TRABALHADOR 

Confirma que face ao surgimento de algum problema o reportam ao encarregado e que este por sua vez o comunica aos seus 
superiores. Considera no entanto haver muitas vezes, tentativas por parte dos trabalhadores para desempenharem as tarefas 
ou solucionarem os seus problemas sem solicitar apoio, por falta de uma resposta célere por parte dos seus superiores. 
Entende ainda que, muitos “arriscam” supondo que muitas vezes o problema com que se deparam “(...) é uma pequena coisa 
e por isso tentam eles próprios resolver”. 



Anexo 7: Resultados da aplicação do procedimento HFRG/HSE (1995) para cada uma das empresas – ENTREVISTAS       4 
        
 
 
 

 
EMPRESA 1 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: 
utilização das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera-se permissiva face ao não cumprimento de regras, quer sejam “verbais ou escritas”, e que as únicas intervenções, 
no sentido de as fazer cumprir, passam por chamadas de atenção. Contudo, face a esta imposição de regras, não pretendem 
que o trabalhador seja pressionado, pois cabe ao próprio saber aquilo que é melhor para ele. Acrescenta ainda que estes 
entraves (associadas ao cumprimento das regras) por parte dos trabalhadores estão relacionados com factores culturais. 
Reconhece no entanto, o desconforto associado à protecção individual (particularmente dos auriculares) mas entende que “(...) 
as máquinas fazem ruído e nós não podemos fazer nada.” 

TRABALHADOR 

Relativamente à permissividade da administração considera existirem “(...) formas diferentes de agir em relação às regras (...) 
conforme o trabalho.”. Ou seja, quando existem determinadas metas produtivas, denota algum desinteresse por parte da 
administração, no sentido de as fazer cumprir as regras. Quando as exigências produtivas reduzem (menor procura de 
trabalho), passa a haver uma atitude mais rigorosa no cumprimento dessas regras e conclui - “A atitude (direcção) em relação 
às regras varia conforme o trabalho”. 

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO 

Relativamente aos objectivos das regras e procedimentos em vigor, considera que o seu principal objectivo é a redução dos 
acidentes de trabalho através da disponibilização dos materiais necessários para que os operadores não tenham problemas e 
cumpram os requisitos legais de segurança. Em relação a este último aspecto entende que, alguns desses requisitos são 
inalcançáveis e não de todo aplicáveis. Acrescenta ainda que, em alguns casos verifica um esforço mínimo por parte dos 
operadores, para se adaptarem por exemplo, ao uso de luvas. 

TRABALHADOR Os objectivos inerentes às regras de segurança servem para salvaguardar o nome da empresa de publicidade negativa, bem 
como a integridade dos trabalhadores ou do grupo de trabalho. 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino 
adequados? Porque acha que ocorrem essas situações? 

ADMINISTRAÇÃO 
A execução de actividades para as quais não houve treino, não ocorrem segundo a administração, porque se o operador tem 
que fazer outras tarefas, geralmente são muito similares às habitualmente exercidas, ou então outras, mas que não envolvem 
grandes riscos. 

TRABALHADOR Estas situações geralmente ocorrem quando ele já não dispõe de trabalho na sua máquina, ou esta se encontra avariada, e 
como tal são colocados noutros postos de trabalho. 
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EMPRESA 1 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera mais pertinente a reconversão dos equipamentos antigos, nomeadamente das zonas das máquinas “que não são 
de trabalho, que estão expostas e podem provocar o acidente”. Outros aspectos considerados fulcrais estão relacionados com 
“a obrigação de utilizar os meios mecânicos adequados para o transporte e manipulação de ferramentas” bem como 
procedimentos de segurança escritos, particularmente para as máquinas mais antigas pois “as seguranças existem, mas têm 
que se tirar para elas trabalharem”. Em relação às máquinas novas, “já não precisam (...) (procedimentos de segurança 
escritos) pois já têm bastantes seguranças”. Além destes aspectos consideram também importante “a disponibilização de mais 
luz nos postos de trabalho (prensas) (...)”  

TRABALHADOR 

Existem outras prioridades em termos de correcções, nomeadamente a necessidade de climatizar o local de trabalho, devido 
às grandes amplitudes térmicas em diferentes estações do ano. Além disso acrescenta a necessidade de existirem mais 
recursos humanos, de modo a que as intervenções nas máquinas sejam mais céleres (“haver uma intervenção mais imediata, 
e não deixar andar como é habitual. Eles geralmente demoram a intervir porque há poucos técnicos afectos a isso (...) julgo 
que há aí um, e nem sempre tem tempo para dar respostas imediatas.”). Em relação a este aspecto exemplifica que “eu já não 
facilito tanto, ou seja, na limpeza e estando a máquina com problemas, eu já não limpo o molde com medo que aconteça 
alguma coisa. Se calhar alguma formação podia ajudar a evitar menos aventureiros (...) mas também há coisas que só se 
aprende com o tempo e experiência (...) e por isso deveriam existir regras que obrigassem a pessoa, quando detectasse uma 
anomalia, a dirigir-se logo ao encarregado, sem facilitar”. 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
Quanto a formas de recompensa e reconhecimento de práticas seguras, ambos estão de acordo que de momento não existem. 

ADMINISTRAÇÃO 

No entanto, o “reconhecimento do operador não tem só a ver com a segurança” mas também “(...) com o comportamento, (...)” 
e que “É algo que também se está a pensar fazer e que já está delineado em papel”. Acrescenta que “De certo modo, existe já 
um certo tipo de valorização que é a promoção e dotar a empresa de pessoas qualificadas”. No que diz respeito à promoção, 
um aspecto curioso é que “Os trabalhadores que são promovidos nesta empresa são os que têm tido sinistros mais graves... e 
é tudo com o intuito de os motivar, pois eles ficam muito desmotivados e nós temos que os motivar”. 

TRABALHADOR --- 

EMPRESA 3 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em 
termos de segurança, que elas podem ter? 
ADMINISTRAÇÃO É a zona da galvânica face aos riscos existentes associados à utilização de muitos produtos químicos. 

TRABALHADOR É o sector de corte de apara, onde inclui as prensas e balancés, aos quais estão associados riscos de perda dos membros 
superiores. 
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EMPRESA 3 
2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou 
possam ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera ter uma política “muito atenta”, no entanto acrescenta que “ (...) há algumas pessoas que têm uma política 
sempre muito preventiva, (...) outras não ligam nenhuma pois isso implicaria aborrecimentos, são mais permissivas” e que 
“Não há atitude que seja concertada de toda a gente (...). Há pessoas que preferem não se aborrecer e deixar passar, se a 
atitude fosse concertada de toda a gente, já tínhamos resultados diferentes” e como tal “(...) acho que podíamos ser muito 
mais rígidos e rigorosos.” e justifica-se pelo “não acreditar em determinadas situações (...) eu acho que há um limite em que a 
partir de certa altura temos que ser mesmo castigadores, é a tentativa de ir resolvendo as situações sem castigos, sem ir pela 
via da autoridade, e ir pela via da motivação, e este caminho não dá os resultados a curto prazo, é difícil de conseguir lá 
chegar. Agora, a via da autoridade em determinadas situações se calhar é a única, se calhar é mesmo a única.”, já que esses 
incumprimentos têm mais a ver com “uma forma comportamental de nos relacionarmos”. 

TRABALHADOR 

A empresa “é rígida” e no caso de chamadas de atenção estas são dirigidas sempre ao seu chefe. Além disso, considera 
que se existem regras estas têm que ser cumpridas, caso contrário, e havendo doença profissional ou até mesmo acidente de 
trabalho e se concluir ter havido um incumprimento por parte do operador, a empresa nem mesmo a seguradora se 
responsabilizam.  
O operador vê o cumprimento de regras, como atitudes face às quais vai obter benefícios, ou seja, relativamente à protecção 
auricular exemplifica: “Eu quando uso é para meu benefício, quando não tem barulho não utilizo pois não tenho beneficio” e o 
mesmo se aplica à não utilização das protecções das máquinas: “o trabalhador nesse caso está-se a prejudicar a ele próprio e 
nesse caso a empresa põe-se de lado (...)”, da mesma forma que muitas vezes diz que se “facilita” “para se vingar da pessoa” 
ou seja “dás aumento aquele e não dás a mim e faço menos que tu, tu até ganhas mais do que eu tens que saber mais do que 
eu. E por isso muitas vezes não cumprem as regras pois eles não pagam bem, e isso passa-se aqui. E isso também se aplica 
às fardas da firma, eles não mandam em mim, eu uso o que eu quiser.” 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 
O “estudo (...) dos acidentes graves é feito até à exaustão (...)” relativamente sobre “(...) o que aconteceu, o porquê que 
aconteceu e depois identificamos os motivos e efectuamos correcções, ou seja vai espoletar medidas correctivas” e que 
inclusive “Os trabalhadores têm (...) fichas de registo que, em caso de ocorrências de acidentes devem preencher”. 

TRABALHADOR Tem a percepção desse empenho da Direcção no que toca à implementação de soluções. 
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EMPRESA 3 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO Considera existirem alguns registados e que os respectivos textos são “sempre muito simples, acessíveis, porque o nível que 
temos de formação dos nossos trabalhadores é muito baixo (...). 

TRABALHADOR 

Considera que a administração coloca-as sob a forma de “papéis na parede e autocolantes” e que relativamente ao equipamento 
necessário para utilizarem alega que a empresa não os disponibilizou (...) prometeram as botas de biqueira de aço há 3 anos e 
ainda não vieram. Foi uma coisa que foi dita e não foi cumprida” e acrescenta que “Já tivemos uma reunião (...), já fomos 
experimentar, ensaiar, escolhemos os modelos e até hoje (...). Ninguém está livre de sofrer um acidente, mas muitas vezes é por 
falta de protecção da pessoa”. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente 
aos problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 

ADMINISTRAÇÃO 

No momento não dispõe de uma comissão de higiene e segurança, isto porque referindo a opinião de alguns “não dá tempo livre, 
porque não dá benefícios nenhuns, e quando é para dar aborrecimentos, as pessoas não estão disponíveis”, e como tal, a 
informação que chega é através dos “chefes” e “supervisores” e tudo conflui no departamento de RH, e acrescenta que “A higiene 
e segurança é da responsabilidade do departamento de RH, desde logo, como a informação cá chega, os meios são diversos”. 

TRABALHADOR  
6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: 
utilização das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

A justificação encontrada para a adopção por parte dos operadores de comportamentos de incumprimento relativos ao uso de 
EPI`s, está relacionada com o facto das pessoas adoptarem uma atitude de negligência face aos riscos, ou seja “não dar 
importância aos riscos, não os prevenirem, não terem uma atitude preventiva e isso acho que é um problema cultural (...)” e 
acrescenta que “as pessoas julgam que ganham em bem estar, que ficam muito mais cómodas” ou seja “Para alguns deles o 
incumprimento é sinal de bem-estar, e tudo o que é ter que usar protecção é mal-estar, é ficar desconfortável” e acrescenta que 
“Eu acho que se joga muito (...) as pessoas não são capazes de perceber que ao fazerem um sacrifício, vão ter benefícios a longo 
prazo” ou seja, “as pessoas vêm para a fábrica, está ruído mas para elas isso não tem nenhuma consequência, quer dizer, por 
mais que se mostre as consequências elas não têm nenhuma noção do perigo” isto porque “(...) as repercussões do 
comportamento inconsciente vão ser a longo prazo e quando surgirem as consequências já não há remédio”, e justifica que estas 
atitudes estão relacionadas com a formação de cada um e com o desenvolvimento pessoal. Acrescenta ainda que, na medida do 
possível são feitas todas as intervenções necessárias para a alertar para as regras e comportamentos seguros, nomeadamente no 
acto de admissão, pela distribuição de um manual de acolhimento. Considera existirem ainda formas de “repreensões” e que as 
mesmas são feitas “em sítios onde seja muito grave o não uso, tentamos ir pela via não repressiva, mas há alturas em que a 
situação já é tão grave que é melhor ter atenção”. 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 3 

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO (...). As regras dizem respeito ao ruído (...) e como tal temos que alertar as pessoas, para as consequências e para o perigo a que 
estão sujeitas”. 

TRABALHADOR Acrescenta que os objectivos das regras em vigor na empresa, são, além da protecção da sua saúde, também “ir buscar dinheiro 
ao estado”. 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino 
adequados? Porque acha que ocorrem essas situações? 
A execução de actividades para as quais não houve treino, segundo ambos, ocorrem. 

ADMINISTRAÇÃO 

“Nós às vezes damo-nos conta que estamos a pedir às pessoas coisas que nunca lhes pedimos antes e que as pessoas não 
sabem. E às vezes até conscientes disso e a experimentar novos processos (...) e justifica tais atitudes “(...) porque as empresas 
são processos muito dinâmicos e isso faz querer que as coisas se faziam sempre de modo igual. Nós próprios estamos sempre a 
descobrir por isso é que há a criatividade, senão não havia desenvolvimento tecnológico e as empresas no fundo são os berços do 
desenvolvimento que depois outros racionalizam e sistematizam. Mas é das empresas e é do fazer que nasce a hipótese de fazer 
de forma diferente. Estas situações ocorrem por imperativos do desenvolvimento é inevitável é uma questão de inovação que por 
sua vez nasce do fazer, não nasce só nos laboratórios dos cientistas” 

TRABALHADOR 
O operador considera-se um exemplo disso: “nesse caso não tenho problemas pois trabalho com as máquinas todas. Eles apenas 
dizem liga ali e desliga ali, a partir daí se se aleijou paciência. Tanto posso estar hoje nesta como naquela, mas sei trabalhar com 
elas todas, não há problema, já trabalho aqui há 30 anos”. 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera mais pertinente a formação, no sentido de “fazer cumprir as regras já existentes” para “de facto conseguir melhores 
desempenhos nessa área”. E justifica-se pelo facto de achar que “as pessoas de facto são o motor da segurança. Primeiro temos 
que olhar para as pessoas, depois temos que dar também os meios técnicos (protecções) nunca esquecendo que as pessoas são 
o motor disso”. 

TRABALHADOR Existem melhorias a introduzir, nomeadamente “normas de segurança”, bem como intervenções ao nível das máquinas para evitar 
o ruído. 
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EMPRESA 3 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera existir e ser “altamente aplaudido”. O perfil dos trabalhadores a quem dirigem esse tipo de reconhecimento 
“Normalmente (...) têm uma conduta exemplar a todos os níveis, portanto para cumprirem as regras de higiene e segurança são 
normalmente líderes em termos de comportamento correcto e portanto é aí evidente que realçar esses comportamentos é uma 
forma de formação (...)”. Também considera que “Desde logo os chefes e supervisores são responsáveis pela área de higiene e 
segurança e também são avaliados por isso. Para a avaliação de desempenho prevê-se a situação de cumprimento e fazer 
cumprir as regras de higiene e segurança. Isso está também na avaliação de desempenho das chefias, não está nos operários, 
que em principio as chefias devem ser responsáveis pela sua implementação e cumprimento”. Como formas de evidenciarem 
esses reconhecimento utilizam “o jornal da empresa”, “trimestral” e que consideram uma “forma (...) mais fácil de comunicar 
internamente e de realçar essas coisas” e remata que “temos trabalhadores modelo, sem dúvida nenhuma”. 

TRABALHADOR Desconhece a existência de qualquer forma de reconhecimento ou recompensa. 

EMPRESA 4 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
Ambos consideram ser o sector das prensas e balances. 
ADMINISTRAÇÃO Considera serem as prensas e balancés, dado que são os locais onde têm mais acidentes de trabalho. 

TRABALHADOR Considera ser o sector das prensas e balancés pois lidam com o aço ainda com rebarbas. Acrescenta ainda que existe sempre 
risco em trabalhar com a máquina, mas cabe ao operador ter atenção naquilo que está a fazer. 
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EMPRESA 3 
2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

Relativamente ao cumprimento de regras e “Havendo regras, eu entendo que as pessoas tenham capacidade de se adaptar a tudo. 
Uma vez obrigadas elas podem ficar relutantes ou de má fé durante algum tempo, mas depois adaptam-se e passado esse tempo elas já 
nem se recordam como era antigamente”. Acrescenta que “(...) nas empresas deveriam haver políticas de obrigatoriedade do 
cumprimento e sanções para quem não cumprir. Aqui, como não depende só de mim, eu não consigo aplicar isso, devido a essa cultura 
de permissividade, que advém inclusivamente dos próprios sócios (...)”; “(...) a mentalidade começa sempre nas pessoas que estão à 
frente e nos dirigentes. Além disso “(...) aqui na fábrica, todas as leis de higiene e segurança seriam facilmente cumpridas, se fosse uma 
empresa nova, ou talvez outro género de negócio, em que não fosse necessário tanto equipamento individual (...) aqui só são cumpridas 
se forem obrigatórios e se forem ameaçados.” 
A titulo de exemplo “Quando tornamos os auriculares obrigatórios, quase todos os trabalhadores mais antigos recusaram-se a usar e eu 
tive que levantar processos disciplinares, (...) só depois de eles irem ao ministério do trabalho com a carta que receberam em casa e ao 
serem informados que em qualquer minuto podiam ser mandados embora, porque era uma justa causa o não uso de protecção individual, 
é que eles começaram a usar, foi só portanto mediante uma ameaça. É que pensam que ao trabalharem aqui há já muitos anos, ao 
fazerem o seu trabalho, que nunca poderiam ser despedidos. (...); “Precisamente porque não obrigamos, a maior parte das pessoas não 
usa os auriculares, porque alegam que sempre foi assim, sempre trabalhei bem assim e (...) alguns até acham que trabalham melhor e 
que produzem mais sem os EPI`s. (...) é normal que produzam menos numa fase inicial, mas depois de se adaptarem voltam ao normal, 
mas é muito complicado. Inclusive, quando já tiveram formação ao nível dos malefícios em não usar.... mas tenho aquela sensação que 
entrou por um ouvido e saiu pelo outro. 

TRABALHADOR 

Considera que face a um incumprimento de regra a Engª responsável alerta-os dessa situação, nomeadamente se estiver relacionado 
com a não utilização de protecção auricular. 

Acrescenta ainda que já trabalha na empresa acerca de 18 anos e que os auriculares só foram introduzidos acerca de 1 ano, e como 
tal no inicio sentiu alguma dificuldade em se adaptar, mas teve que se habituar pois foi obrigado. Uma das reticências está relacionada 
com o facto de para trabalhar com o balancé ter necessidade de ouvir “os barulhos da máquina” relativos ao seu funcionamento e daí a 
necessidade de ouvir bem e o obstáculo colocado ao uso de protecção auricular. 

Face a outras regras, não formais, mas reconhecidas como sendo de segurança pelo operador, acrescenta também, a existência de 
máscara para quem a solicitar, bem como os óculos e luvas. No entanto e face a estas considera que “(...) quando saiu uma lei nova, eu 
era obrigado a usar luvas, mas não consegui utilizá-las, falei com o patrão e ele concordou (...) mas disse que se eu me magoar o 
problema era meu. Agora eu acho que tanto me posso aleijar com ou sem luvas... é que o próprio aço segura a luva”. 

Outras regras informais dizem respeito ao trabalho com as prensas. E acrescenta que quando não trabalha no modo com pedal tem de 
trabalhar utilizando as duas mãos. No entanto este requisito não é pois alega o aborrecimento e sonolência associado ao ritmo utilizando 
as duas mãos “(...) e quando chego a esse ponto quero andar a um ritmo mais acelerado”. Acrescenta ainda que “(...) se eu estiver a 
fazer 750 peças numa hora, só com um botão posso chegar às mil”. No entanto tem consciência de que não pode proceder dessa forma 
e que mesmo a administração não se demonstra interessada nesse aumento de produção 

Salienta que “Tenho um colega meu que me viu fazer aquilo e também fez igual. Eu seu que não posso fazer, mas eles não vêem... 
conforme eu faço eles não conseguem ver, mas se o patrão me vir chama a atenção”  
Outras regras que muitas vezes não são cumpridas diz respeito à distracção provocada por se estar a falar durante a execução das 
operações com os colegas e como tal, face a “(...) qualquer distracção podem lesionar-se”. 
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EMPRESA 4 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

“A pessoa é chamada a atenção, uma vez que 90% dos casos de acidentes que aqui acontecem é por distracção do trabalhador. 
Mas não é tomada mais medida nenhuma”; 

“(...) a chamada de atenção não é nada por aí além, até porque as pessoas depois estão magoadas e sentem-se as vítimas, 
Tc...”; 
“Se existir alguma falha na máquina ela é de imediato corrigida”. 

TRABALHADOR Quando é culpa da pessoa chamam o encarregado e a pessoa, alertam-nos para que sejam evitadas situações futuras. No entanto 
há também falhas da máquina, em termos técnicos, e aí actuam na máquina. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

“Não há regras escritas. As únicas regras que existem é o uso das protecções individuais e que estão sinalizadas em toda a 
fábrica (...) as poucas regras que existem são transmitidas ao trabalhador pelo encarregado na altura em que ele começa a 
trabalhar... mas são transmitidas de uma forma verbal”. “As que existem são adequadas ao trabalho, dado que protegem os 
trabalhadores e ao protege-los faz com as pessoas estejam melhores (...) o bem-estar do trabalhador repercute-se num bem estar 
para a empresa” 
 

TRABALHADOR 
Face aos procedimentos em vigor considera que há uma disponibilização dos EPI`s necessários. Além disso as prensas têm 
dispositivos de paragem (stop). Acrescenta que “(...) os balancés é que não” e que só um caso é que dispõe de uma válvula de 
segurança, no entanto e de um modo geral considera que “(...) em termos de HST eu acho que está bem”. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 
ADMINISTRAÇÃO “Não. Se o operador tiver alguma problema vai directamente ao encarregado, à Engª ou ao Director de produção”. 

TRABALHADOR “Não, não. Em relação ao incumprimento de regras e até aquela situação de não utilizar o bimanual eu só lhe contei agora nesta 
entrevista.” 
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EMPRESA 4 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera terem uma política muito flexível pois não aplicamos sanções suficientemente duras a que não cumpre as regras. Isto 
deve-se ao facto de serem uma empresa familiar, que dispõe de trabalhadores muito antigos e como tal com muitos vícios. Neste 
caso o maior argumento é “sempre foi assim. (...)”..Numa empresa com 55 anos em que muitos trabalhadores já estão aqui à 20 e 
tal anos, onde nem sequer se falava em regras de segurança, em que as pessoas toda a vida fizeram assim, e em que o próprio 
encarregado não é um bom exemplo (como eu costumo dizer, o exemplo vem sempre de cima, e neste caso começa de cima 
mesmo), só que é um mau exemplo a esse nível.” Aqui culturalmente (...) sempre se deu a maior liberdade possível às pessoas de 
forma a que elas se sintam bem, mas depois elas abusam, distraem-se e aleijam-se (...). Existe uma falsa ideia de liberdade e que 
nos trás acidentes... as pessoas quando se magoam, elas próprias admitem que foi por estarem distraídas (...)”; “Aqui eu encaro os 
trabalhadores como crianças, dado que não sabem o que é melhor para eles”; 
Além disso, acrescenta que “As regras não são cumpridas, por preguiça em se adaptar a uma situação nova (...), à mudança. (...) o 
nível sociocultural onde se inserem os trabalhadores portugueses torna-os relutantes face a uma situação nova (...) eles lutam até 
não poder mais, independentemente da medida ser benéfica, ou nem ter qualquer custo ou sacrifico e ser-lhes essencial para a 
saúde. Acham que é algum complot do patrão para o prejudicar de alguma forma, é novo, é algo contra eles. Nunca pensam no 
novo como sendo bom (...) há aquela psicologia... aquele não usa, se eu uso vou dar parte fraca ou estou a ficar do lado do patrão, 
sou a ovelha negra.”; “Eu considero importante a obrigatoriedade a todos os níveis, a rigidez absoluta, ditadura, porque as pessoas 
tendo a opção fogem.”; “Temos que lhes passar regras e comportamentos como se faz às crianças, e elas a partir de determinada 
altura já não questionam, fazem naturalmente.”; “A obrigação é o ideal, no início podem fazer aquela chantagem emocional mas 
depois assumem que se não usarem já ficam com dores de cabeça. ”Um outro aspecto determinante no incumprimento de regras 
diz respeito “ (...) há dificuldade em arranjar mão-de-obra especializada e então as pessoas de determinados trabalhos específicos 
(exemplo: polimento), sabem que têm esse poder e agem um pouco por vontade própria (...)”. 
Acrescenta que “(...) uma empresa que comece agora surge com determinadas leis, e os operadores à partida sabem quais se 
adaptar e querem, têm que se adaptar a elas. (...) e como tal “(...) é mais fácil implementar regras em empresa que começam agora 
(...)”. 

TRABALHADOR Relativamente à permissividade considera que o “(...) o patrão (o maioral) se vier cá em baixo e vir algo, chama logo a atenção (...) 
eles antes preferem que se faça pouco, mas estarem a trabalhar com segurança”. 

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO 
“(...) nenhuma empresa quer que o trabalhador se magoe para depois faltar não sei quantos dias e ter o posto de trabalho parado 
(...) e para esse posto ser substituído tem que falhar outra pessoa num sitio qualquer”. “(...) o bem-estar do trabalhador traduz-se em 
maior produtividade para a empresa e como tal, o objectivo essencial é o estar adequado e o bem-estar do trabalhador.” 

TRABALHADOR Os objectivos é querer a segurança do trabalhador. 
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EMPRESA 4 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “(...) no caso de faltar alguém, as pessoas aqui na empresa têm uma certa polivalência, sabem trabalhar com 
mais do que uma máquina, sabem fazer mais do que um determinado trabalho especifico, mas (...) há sempre a primeira vez e se a 
pessoa não tiver essa experiência passa pelo procedimento anterior.” É “Essa necessidade de substituição advém essencialmente 
das faltas, e eu tenho que colmatar essa falta.”  

No entanto, “Da zona das prensas para a frente não há perigos para os trabalhadores em termos de processos produtivo.” E 
como tal “A zona das prensas não há tanta polivalência, existe sim em relação às máquinas, mas pessoas fora daquela secção 
virem trabalhar para as prensas não existe.” 
“A polivalência a nível da fábrica existe mais em operários não tão especializados (embaladoras, limpeza), são os que alternam 
mais. Quando há alguém falha no corte (prensas) só vão pessoas especializadas.” Acrescenta ainda que “(...) a polivalência é 
essencial numa empresa, pois aqui o trabalho que não exige o raciocínio, é muito mecânico e eu acho que a polivalência é benéfica 
porque as pessoas evitam a monotonia.” 

TRABALHADOR E eles quando chegam primeiro vão estampar e só como passar dos anos é que começam a montar ferramentas. 
9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 

“Há muitas necessidades (...), nomeadamente a obrigatoriedade das regras e que digam respeito ao uso de luvas (em prensas e 
balancés – óleos), o uso das máscaras nos túneis de lavagem e polimento, o deixar de fumar, já que esta os prejudica bastante. É 
caso dos polidores por exemplo, eles para polir necessitam das 2 mãos, e se estão a fumar não estão com a devida atenção e 
depois foge-lhe a mão e cai-lhes a peça no pé, e inclusivamente é maléfico para a produtividade pois estraga-lhes montes de 
peças.” 
“Há também o incumprimento da nossa parte, de distanciamento mínimo de corredores de circulação e entre máquinas, e como tal 
é necessário alterar.” 

TRABALHADOR 
Eu acho que ao nível das lâmpadas deveriam fazer-se mais alterações, do género baixar as lâmpadas, pois elas estão um bocado 
altas e deviam aumentar a luz para se ver bem as medidas, de resto eu não faria nada, pois acho que eles têm tudo, para se 
trabalhar. 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO “Não, pois não há exemplos (modelos) de situações de trabalho seguros. E acho que nem deveriam haver pois considero que seja 
algo que os trabalhadores se devam sentir obrigados, dado que tem a ver com o seu bem-estar.” 

TRABALHADOR Eu acho que sim, pois se deixarmos cair uma peça no molde eles retiram-nos o prémio.. pois foi um descuido nosso. De resto não 
há mais nada. Em relação aos auriculares a lei obriga a usá-los e a partir daí temos é que os usar. 
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EMPRESA 5 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
A parte do processo produtivo onde se inserem as prensas e balancés, são de facto as mais perigosas. 

ADMINISTRAÇÃO É uma problemática difícil de resolver dado os custos elevados, associados à implementação de medidas de segurança nessas 
máquinas, já que são muito antigas. 

TRABALHADOR  
2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

idades que envolvem prensas e balancés, não considera existirem incumprimentos, dada a gravidade das consequências daí 
resultantes, no entanto tem a opinião que podem existir outro tipo de incumprimentos associados à não utilização de EPI. A 
justificação para esses comportamentos dada pela administração, estão relacionados com a “(...) tendência genética para não 
cumprirmos regras (...) somos muito criativos e imaginativos para encontrar formas de contornar as regras. Além disso, porque não 
existem todas as condições, não lhes é exigido que as cumpram (...) e (...) porque não têm a percepção e a formação necessária”, 
além disso, consideram ainda que a displicência associada a essa política tem um pouco a ver com o facto de acharem que 
“ninguém no seu perfeito juízo vai proceder de determinada forma”. 

Relativamente à percepção dos riscos, considera ser mais fácil perceberem consequências mais imediatas, do que aquelas que 
o não são (por exemplo, uma doença profissional) consequente da exposição a níveis de ruído elevados. Esta (não) percepção, a 
administração considera ser em parte da sua responsabilidade, e como tal tem a noção da necessidade de consciencializar os 
operadores para essas consequências a longo prazo. Relativamente à formação que alegam ser necessária ponderam e concluem 
que “posso fazer aí 10 acções de formação que vou ter os mesmos problemas, ...apenas vou ter pouco menos”. Face a isto remata 
que as pessoas geralmente aprendem é com factos passados”. 

TRABALHADOR 

Na maioria das vezes, os seus superiores não detectam casos de incumprimentos, por parte dos operadores.  
A justificação dada para o incumprimento de regras está relacionado com o facto de poderem produzir mais e despenderem menos 
esforço (“menos uma coisa para limpar ou para andar a mexer”), e que “nem sempre as consequências para nós pesam mais do 
que o ter que andar mais rápido, por causa da produção.”, da mesma forma que assumem que algumas vezes está também 
relacionada com o facto de “não ter formação sobre o sistema de segurança (...) coisas que eu se calhar devia saber e não sei. 
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EMPRESA 5 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

A informação sobre a ocorrência de um acidente chega-lhes tardiamente, no entanto tentam na medida do possível disponibilizar 
todos os meios necessários “para se acabar com os acidentes”. Essas medidas, também de acordo com o operador visam o 
investimento no recondicionamento de máquinas, na aquisição de máquinas novas e se necessário o abate de algumas e a análise 
de necessidades relativas a EPI`s.  
De um modo geral os frutos destas atitudes resultam que o índice de acidentes no passado foi muito maior do que aqueles que têm 
actualmente. 

TRABALHADOR Percepção do empenho da direcção no que toca à implementação de soluções e reconhece a importância dos sistemas de 
segurança associados às máquinas dado que “mesmo que o operador se esqueça de alguma coisa aquilo actua”. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Consideram-nos claros e não ambíguos, no entanto sentem que a maior dificuldade é em fazer com que a mensagem seja 
assimilada de modo a ser cumprida. Atribui estas dificuldades e deficiências associadas aos procedimentos em vigor com o facto da 
empresa, se encontrar numa fase de arranque, e como tal só quando “estiverem criadas todas as condições necessárias” vão 
“passar da fase de aconselhar, à fase de obrigar, porque infelizmente muitas vezes tem que ser assim”.  
 

TRABALHADOR 

A ambiguidade dos procedimentos existentes que diz respeito à incompatibilidade existente entre algumas acções ditadas pelas 
regras, como é o caso do exemplo fornecido relativamente à mudança de ferramenta: “Há regras que não fazem sentido nenhum. 
Por exemplo, na altura em que faço mudança de ferramentas, supostamente, antes de a mudar tenho que calçar a mesa de cima. 
Isso não faz sentido porque eu assim não consigo meter a ferramenta. Também é verdade que ainda não propus nem pensei numa 
solução”. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 
ADMINISTRAÇÃO Não existe um departamento formalizado, devido à pequena dimensão da organização. 
TRABALHADOR Face a problemas relativos às regras, o operador procura o departamento de manutenção e/ou a sua chefia directa. 
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EMPRESA 5 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Não considera existir uma política propriamente organizada, e que nesse caso consideram-se muito “brandos”, no que diz 
respeito a objectivos de actuação. Esta permissividade é justificada pelo facto de não disporem de todas as condições necessárias 
para poderem exigir o cumprimento, alegando que “Temos que criar essas condições todas, e então depois exigir... acho que deve 
ser a sequência normal das coisas, porque caso contrário, se eu exigir tenho sempre alguém que me possa apontar: para me exigir 
isso tem que me dar”.  

TRABALHADOR 
A permissividade atribuída à administração face a incumprimentos está relacionada com os resultados benéficos (em termos de 
poupança de tempo) associados a esses incumprimentos, mas que os trabalhadores assumem que também nunca se queixaram 
disso aos seus superiores. 

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO Sendo que o objectivo principal traçado relativo aos procedimentos vigentes é “acabar com os acidentes (zero acidentes)”, mais 
uma vez realçam a falta de estruturação associados aos mesmos, processo este que consideram estar em fase de arranque. 

TRABALHADOR 
Relativamente aos objectivos vai mais longe, realçando que o que se pretende com os procedimentos, é o trabalho mais seguro 
tanto para o operador, bem como os próprios equipamentos, e neste caso iria acontecer uma quebra de produção, e como tal, 
remata que, ao “assegurar a segurança dos operários automaticamente está-se a assegurar a segurança de tudo o resto”. 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
A execução de actividades para as quais não houve treino, ocorreram devida à falta de pessoal e/ou por um excesso de carga de trabalho. 
9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 
Considera mais pertinente a reconversão dos equipamentos e a formação aliada a esse aspecto. A importância dada a uma 
formação neste caso é justificada pelo seguinte: “Se o equipamento tem os meios todos para eles se defenderem, é depois ensiná-
los a trabalhar com isso. E incutir-lhes esse espírito”. 

TRABALHADOR Os aspectos críticos a serem corrigidos é o ruído bem como a introdução de métodos seguros para manipulação das ferramentas. 
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EMPRESA 5 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
Não existem. 

ADMINISTRAÇÃO 

Talvez fosse uma prática relevante se estivessem inseridos numa organização de grande dimensão, isto porque, determinado 
volume de acidentes por incumprimentos poderia afectar a produtividade. Além disso, considera descabido qualquer tipo de 
incentivo pois “cada um deve prezar e zelar pela sua saúde e portanto não devo estar a dar incentivo para as pessoas para se 
protegerem a elas próprias. Tenho sim, que sensibilizar, informar, mas depois é o interesse próprio de cada pessoa”. 

TRABALHADOR  

EMPRESA 6 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
A actividade produtiva onde se inserem as prensas é a mais perigosa. 

ADMINISTRAÇÃO 

“Sendo uma indústria metalomecânica e em que a actividade da estampagem tem uma forte participação na actividade da empresa, 
esta é na verdade uma das áreas mais perigosas onde é necessário toda uma política de investimento, quer tecnológica quer de 
formação, para que o número de acidentes possa ser reduzido. Não é fácil, é evidente que já os reduzimos muito, pois houve ao 
longo do histórico da empresa, acidentes graves nesta área.” e acrescenta que “Os acidentes que acabam hoje por acontecer na 
empresa, têm muito a ver com o não cumprimento das regras estabelecidas pela empresa: não utilização do equipamento de 
protecção (...) e (...) algum descuido.” 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 6 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

Os passos fundamentais são: a sensibilização e a chamada de atenção, e só em casos limite o processo disciplinar. É realçada a 
importância do facto de “que as chefias intermédias exerçam a sua autoridade para que os trabalhadores cumpram as regras. Na 
empresa todos os trabalhadores têm meios de protecção, e a percentagem que utiliza é muito reduzida”. Justifica esta situação de 
incumprimento com “a falta de adaptação, o desconforto e a vergonha em utilizar, daí a importância dos líderes. Na campanha de 
sensibilização em relação aos acidentes fazemos vincar que a companhia de seguros pode não assumir os custos relacionados 
com acidentes por falta de utilização da protecção”.  
 

TRABALHADOR 

Há uma chamada de atenção por parte dos superiores e acrescenta que “Para nossa própria segurança já fazemos isso sem ser 
preciso chamarem-nos a atenção”. Há no entanto, alguns benefícios que o operador considera existirem para os que não cumprem, 
como é o caso dos fumadores, exemplificando que “se arranjarem maneira de trabalhar com uma só mão, trabalham. O problema é 
as pessoas fumarem e tentarem tirar proveito disso ao nível da máquina. Mas é complicado hoje em dia, pois as máquinas têm 
sistemas de segurança muito modernos, e é complicado trabalhar só com uma mão.” 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 
Existe uma comissão de análise que envolve vários departamentos, que em função dessa análise tomam as medidas, conforme a origem do acidente. 
ADMINISTRAÇÃO  

TRABALHADOR 

Possibilidade de existirem dois tipos de falha na origem dos acidentes: a humana ou da máquina. Acrescenta ainda que “(...) as 
pessoas falham hoje em dia menos, em termos de número de acidentes verifica-se que reduziram comparativamente há uns anos 
atrás. Também porque temos robots, maquinaria que nos obriga a ter mais atenção. Mas eles durante algum tempo também andam 
em cima das pessoas, a ver se está tudo bem, e se têm cumprido ou não” e acrescenta que “As falhas que existiam tinham um 
pouco a ver com o excesso de confiança que se tinha”. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Necessidade de serem mais rigorosos no cumprimento das regras existentes, embora seja um esforço que tenha vindo já a ser 
desenvolvido - “Acima de tudo é por em prática aquilo que está escrito”. É evidente, se elas não estiverem a ser postas em prática, 
também não se tem noção da adequação perfeita. Agora as medidas implantadas elas são praticadas pela maior parte dos 
trabalhadores, quase todos os sectores as aplicam”.  

TRABALHADOR Considera que as regras estão elaboradas de acordo com o trabalho que têm que realizar. Acrescenta que a “questão da 
produtividade também está em causa (...)” e que “(...) isso é compreensível, pois para estarmos aqui a empresa tem que vender.” 
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EMPRESA 6 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera existir uma comissão composta por vários departamentos “que fazem a análise das ocorrências na empresa, bem como 
de outro tipo.” E que “Inclusive temos uma caixa de sugestões, em que algumas delas são a esse nível, de alguns trabalhadores 
mais conscientes”. Além disso, refere que existem trabalhadores que os alertam para deficiências e que a administração vendo 
viabilidade introduz as devidas alterações. Salienta ainda que “a nível de segurança, quando é comprado equipamento antes fala-se 
com quem os vai usar”. 

TRABALHADOR Havendo alguma questão problemática recorrem ao chefe de equipa e ao gabinete de produção. 
6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Relativamente à permissividade, considera ter vindo a ser muito tolerante e justifica-o pela antiguidade da empresa (com pelo 
menos 50 anos de existência) e como tal “não é fácil que se façam as mudanças de um dia para o outro.” Salienta mais uma vez, 
que no entanto “(...) há um grande esforço de sensibilização, de formação e terá que haver mais rigor da 1ª hierarquia (chefias 
intermédias encarregados), para quando assistirem a algo que não esteja a ser cumprido poderem e deverem actuar. É aí que deve 
ser feita a 1ª triagem”. 

TRABALHADOR Relativamente a tolerância para incumprimentos “(...) não temos grandes folgas (...)” e como tal “A permissividade não está aqui em 
causa”. 

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO 
Quanto ao objectivo fundamental das regras, a administração considera que o “(...) ideal era reduzir os acidentes a zero, enquanto 
isso não for atingido não podemos estar satisfeitos. Será sempre a melhoria a nível de investimentos em termos de equipamento, 
formação para atingir um resultado óptimo de zero acidentes.” 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 6 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 

ADMINISTRAÇÃO 

É uma das grandes preocupações, e nesse sentido têm vindo a criar “(...) um quadro de polivalência que permita que as pessoas 
quando se deslocam de um posto de trabalho para outro tenham formação. Nem sempre acontece e na verdade já tivemos algumas 
más experiências. Quando as pessoas vão para um local de trabalho sem terem tido a preocupação adequada.” E justifica estas 
necessidades porque “(...) há acréscimos de trabalho e é necessário colmatar. Embora hajam ordens na empresa, (...) o tal quadro 
de polivalência está perfeitamente definido, e é sistematicamente actualizado. Neste momento temos necessidade de reduzir o 
quadro de pessoal o que implica que temos que ter pessoas mais polivalentes e que nunca tenham de ir para um posto de trabalho 
sem formação.” 

TRABALHADOR 

Partilha da opinião da administração, mas considera que no entanto essas situações são raras “mas se falhar um operador, temos 
que meter outro, mas dar-lhe uma noção mínima daquilo que devem fazer e principalmente dar-lhe a noção daquilo que não devem 
fazer. É complicado eu num dia dar-lhe uma formação, mas consigo dar-lhe sempre umas luzes, e ele consegue perceber o que se 
está a passar, mas no meu entender não é suficiente para por uma pessoa à frente de uma máquina. Portanto essas pessoas que 
vão preencher a vaga, estão ali mais para ver se as peças estão em condições, não estão a mexer na máquina, não é para se 
porem lá de baixo... e se houver alguma anomalia eles vêm chamar-me... aliás eu ando em cima deles. Levam uma formação para 
saber se o produto está a sair bem, se houver um problema o que devem fazer ou não. A partir daí já não mexem em nada, é outra 
pessoa mais formada que intervém.” 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 
Considera mais pertinente “a actualização do quadro de polivalência” bem como uma melhoria dos equipamentos. No entanto 
considera que “Esse quadro de polivalência com uma adequada formação, é na verdade neste momento o prioritário, pois no geral 
as condições da empresa, neste momento são de segurança”. 

TRABALHADOR 
Partilha de uma opinião diferente, e as alterações que no seu entender necessitam de ser introduzidas estão relacionadas com a 
climatização do local de trabalho, mas que no entanto “Não considero uma falha, pois poucas empresas têm isso e nós aqui em 
Portugal estamos pouco habituados a ter condições ambientais dentro da empresa que satisfaçam todos”. 
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EMPRESA 6 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
Ambos estão de acordo de que não existem de uma forma formalizada. 

ADMINISTRAÇÃO 
A que existe não passa de um incentivo localizado, ou seja, “quando vejo trabalhadores com um sistema de segurança dá-se-lhe 
uma palavra de incentivo. Assim como há uma censura ainda que de uma forma muito cordial, para aqueles que os não utilizam 
(auriculares) e tentar saber o porquê de não usar, se há outras pessoas a usar”. 

TRABALHADOR 

Considera haver reconhecimento numa outra perspectiva ou seja, “são reconhecidos, os que melhor trabalham, os que mais sabem. 
Claro que esses têm benefícios em relação aos outros. Por exemplo se tiverem problemas vêm chamar a mim, e isso é motivador” e 
acrescenta que “(...) em relação ao reconhecimento de comportamentos seguros, eu acho que se é espontaneamente eleito, 
independentemente de alguém simpatizar ou não comigo, vêm ter comigo pois sabem que eu sei determinado aspecto e claro é 
também por verem que trabalho em segurança”. 

EMPRESA 7 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
Ambos consideram, a parte do processo produtivo onde se inserem as prensas. 
ADMINISTRAÇÃO “(...) é aquilo que mais me aflige, pois já vivi directamente um grande acidente.” 
TRABALHADOR  
2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO Neste campo ainda muito pode ser melhorado e acrescenta que “Na detecção de algum erro, e resultar daí uma acção correctiva, 
ainda pode ser bastante melhorado (...)”.  

TRABALHADOR 

Reconhece que existem situações de incumprimento, mas que existem também outras situações, em que se deve, por exemplo à 
ausência de equipamento de protecção individual disponível na empresa, bem como um tempo de resposta muito moroso por parte 
dos superiores, para correcção de anomalias que entretanto surgem nas máquinas e acrescenta que neste caso “se avariar uma 
máquina e deixarem andar pode acontecer o que já aconteceu a duas pessoas”. Da mesma forma acrescenta que em algumas 
situações de trabalho com as prensas “Às vezes vai-se ao local (zona operativa), porque a peça está mal posta e a gente tem a 
tendência para pôr a mão e corrigir. Eu muitas vezes, se aquilo (posicionamento da peça) está mal, eu deixo ir. A empresa também 
diz para a gente não ir lá com a mão tirar a limalha, mas é mais forte aquele instinto de se ir lá com a mão, do que com a pistola de 
ar”. 
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EMPRESA 7 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “Esses procedimentos estão a ser feitos, e mesmo em relação à seguradora há vários procedimentos que têm que 
ser implementados... mas penso que para já aquilo que está implementado, funciona”, além disso, “logo à partida, quando existe o 
acidente tudo é centralizado no responsável de HST e depois todos os procedimentos em relação à Secção de pessoal, à 
seguradora, está tudo a funcionar, portanto aí acho que estamos bem”. 

TRABALHADOR É nos casos mais graves que fazem uma investigação do sucedido e se necessário intervêm na máquina e introduzem as 
respectivas medidas de segurança necessárias. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “Houve uma 1ª fase em que pusemos alguma informação em placardes, neste momento estamos a rever toda a 
informação das máquinas, no que diz respeito a métodos de trabalho, a manutenção e a segurança. É portanto outro dado que 
brevemente vai também ser melhorado”.  
 

TRABALHADOR 

Relativamente à opinião do operador, considera haver a necessidade de introduzir regras que visem “o trabalhar bem e devagar” 
isto porque “muitas vezes ao trabalharmos rápido não estamos a dar atenção aquilo que estamos a fazer, logo aí devíamos ter uma 
regra para trabalhar bem, ver as peças com cuidado e termos sempre uma contagem boa ao fim do dia” e acrescenta que na sua 
opinião “eles (administração) deviam ter ainda mais atenção à manutenção das máquinas, porque nós pedimos para virem ver e 
eles adiam, adiam e às vezes passamos meses sem eles virem”. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 

ADMINISTRAÇÃO 

“(...) quando existe alguma falha, as pessoas devem comunicar e devem fazer pedidos, e existe uma papel de pedidos generalista 
em toda a empresa, para manutenção, projecto, para tudo e mais alguma coisa”. No entanto argumenta que “(...) sabemos como 
são os portugueses, desenrascam tudo e calam-se e daí resultar muito pouca informação” e acrescenta que “Se eu puser uma 
informação com erro não sei até que ponto o operador ou até a própria chefia intermédia, me vai dizer que aquilo tem um erro”. 

TRABALHADOR Face a algum problema de compreensão de regras reporta a situação ao seu responsável. 
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EMPRESA 7 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Relativamente a permissividade face ao não cumprimento de regras consideram existir “(...) alguns aspectos que falham (...) e 
estamos a pensar em algum sistema, para de alguma forma obrigar o operador a utilizar os meios de protecção. Na realidade vimos 
que não tínhamos a informação ao pé das máquinas e pusemos a informação, pusemos algum equipamento de protecção e 
algumas das vezes não utilizam (...) é o caso dos auriculares. Sempre que dou uma volta à fábrica é rara a vez que não chamo a 
atenção das pessoas para porem os auriculares”. Justifica que esta situação de incumprimento, se pode solucionar com “50% de 
mentalização das pessoas e os outro 50%, de obrigação” e acrescenta que estes comportamentos de incumprimento são devidos 
ao facto de “não compreendem o risco que correm” já que, por exemplo “em relação à parte auditiva não é uma coisa que doa, nem 
que vai ser problemática daqui a 1 ano, vou ter problemas daqui a 20 ou 30 anos e quando assim é, as pessoas tornam-se muito 
pouco sensíveis e se não houver uma mentalização e formação (...) elas vão deixando andar”. 

TRABALHADOR 

Considera que a administração é algo exigente nessas matéria, mas que muitas vezes são compreensivos e tolerantes face a 
determinadas regras. Acrescenta ainda, e a título de exemplo, que o equipamento de protecção individual nem sempre está 
adaptado às características do operador daí resultar muitas vezes acidentes, como exemplifica: “a gente corta-se sem ter culpa, 
pois as batas são muito pequeninas e a gente ao esticar-se, a bata sobe fica-se com o braço exposto”.  
 

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 
Ambos consideram que todas os procedimentos existentes e aqueles que podem ser melhorados visam a segurança das pessoas 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR  
8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
A execução de actividades para as quais não houve treino, ocorreram segundo ambos. 
ADMINISTRAÇÃO Isso acontece porque “é uma empresa que tem muitos produtos” e por isso “Nós tentamos muito flexibilizar a mão-de-obra”. 

TRABALHADOR 
O operador considera que essas situações ocorrem quando não há mão-de-obra suficiente, e como tal existem depois “muitas 
asneiras”. Salienta ainda que “temos de ter um jeito próprio de trabalhar” e que isso se aprende com algum tempo de experiência e 
exemplifica que não se deve aceder à zona operativa da máquina “sem que ela tenha subido completamente”. 
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EMPRESA 7 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera mais pertinente a modificação de linhas de montagem de forma a contemplarem os aspectos ergonómicos e salienta que 
com isso “resolvemos 90% dos problemas”. No que diz respeito à área de fabricação de componentes considera a necessidade de 
reavaliar as condições de segurança das máquinas, particularmente das pensas, já que apesar de ter havido “um grande 
investimento, em termos de segurança de máquinas, reconheço que muito dele agora está parado, houve alguns problemas, 
nomeadamente com barreiras fotoeléctricas, que não detectavam algumas passagens”. 

TRABALHADOR 
Partilha de outra opinião e salienta a necessidade de serem consultados relativamente às preferências (em termos de conforto), 
quer da protecção auricular (a empresa só disponibiliza um modelo), quer de calçado de protecção, pelo facto destes no Verão 
serem insuportáveis e daí existirem operadores que nessas épocas utilizam chinelos. 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
Quanto a formas de recompensa e reconhecimento de práticas seguras, ambos estão de acordo com não existem 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “Monetariamente, directamente não. Indirectamente, a todos aqueles operadores que participam são sempre mais 
reconhecidos, até porque não só agora já temos uma avaliação de desempenho a funcionar e isso já é reconhecido, e o prémio final 
de desempenho na empresa depende também dessa avaliação de desempenho” e acrescenta que “Todos aqueles operadores que 
nos ajudam mais a levantar problemas, a solucionar problemas, não são directamente (monetariamente) reconhecidos mas 
indirectamente sim. Esses problemas estão mais relacionados com questões produtivas.” 

TRABALHADOR Desconhece da existência de reconhecimentos desse tipo. 

EMPRESA 8 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
Ambos consideram que a actividade produtiva relacionada com a conformação, onde se inserem as prensas e balancés, são de facto as mais 
perigosas. 

ADMINISTRAÇÃO Os incumprimentos estão associados a uma “falta de informação, não terem consciência do risco que correm”, e que alega ser mais 
comum nos trabalhadores mais recentes na empresa. 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 8 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

A política da empresa face a incumprimentos de regras de segurança, é a de não permissividade. No entanto, alerta para o facto 
de “não podemos ter um policia atrás do operador” e considera relevante “sensibilizar o trabalhador para os riscos que correm pelo 
não cumprimento de regras (...)” e que os elementos que estão mais permanentemente com os operadores “são os encarregados” e 
como tal “são os que estão mais próximos e que podem fazer as chamadas de atenção”. 
 

TRABALHADOR 

As justificações encontradas para o incumprimento das regras no seio da organização está relacionada com o facto de que as 
“pessoas preocupam-se em fazer determinado tipo de trabalho. Só porque não dá jeito trabalhar de determinada forma, não se 
importam de correr o risco (...)” e “tem um bocado a ver com as pessoas, (...) ou porque não se adaptam ao tipo de trabalho ou 
porque não lhe rende o trabalho, e as pessoas preferem às vezes ir contra aquilo que se lhe diz (...) deixam virar as costas e são 
capazes de trabalhar de outra forma”. 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 
Ambos estão de acordo relativamente ao tipo de abordagem efectuada, que visa a identificação das principais razões para a ocorrência. 
ADMINISTRAÇÃO  

TRABALHADOR 

Estão relacionadas com falha do operador ou da máquina. No primeiro caso, e segundo a mesma fonte, o operador (vitima) “é 
chamado à atenção e se ele não estivesse a cumprir aquilo que foi determinado, assume automaticamente a responsabilidade por 
aquilo que estava a fazer”, caso contrário se concluírem ter sido falha técnica, de imediato a empresa procura “dar solução à 
situação”, pela intervenção e implementação de soluções técnicas na máquina 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 
Os operadores, nomeadamente do sector da conformação estão bem elucidados.  

 

TRABALHADOR 

trabalho a realizar, no entanto “há uma situação ou outra, em que é preciso contornar um bocadinho... mas isso é uma situação 
espontânea (...)” e que “tudo tem a ver com o tipo de peça que se faz, uma peça que não implica muito as mão andarem debaixo da 
máquina, aí já se pode facilitar um bocadinho, mas regra geral, aquilo que está determinado aplica-se ao tipo de trabalho que nós 
fazemos”. 
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EMPRESA 8 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera não existir um departamento formalizado, mas sim reuniões periódicas de encarregados, onde é recolhida essa 
informação. Além disso, acrescenta haver acções de sensibilização interna (reciclagem), caracterizada por uma troca de informação 
com recolha de sugestões dos operadores, acerca das quais procedem à análise da sua viabilidade e a possível implementação das 
medidas sugeridas. É salientado no entanto que, o “tipo de informação” recolhida não está só direccionada para a segurança, mas 
também para a manutenção dos equipamentos e qualidade. 

TRABALHADOR Face a problemas relativos à compreensão de regras ou outros, são reportados ao responsável do sector, e caso, a alternativa 
apresentada não for prejudicial podem enveredar por esse caminho, caso contrário terão que cumprir aquilo que está determinado. 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 
ADMINISTRAÇÃO As atitudes tomadas face a incumprimentos, são as “chamadas de atenção e posteriormente por castigos até ao despedimento”. 

TRABALHADOR Considera serem “bastante rigorosos” e face às visitas do gerente à produção considera que se “uma pessoa que está a fazer 
determinado tipo de trabalho e (ele) entende que está a correr riscos, é logo a primeira pessoa a chamá-lo a atenção”.  

7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO O objectivo principal destas regras é que as pessoas não tenham acidentes, já que “muitas vezes o risco está escondido ou não 
está evidenciado”. 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 8 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
Na opinião de ambos, os operadores nunca efectuam tarefas sem que passem por integração na empresa de uma forma progressiva. 

ADMINISTRAÇÃO 

O processo de integração de um operador numa tarefa, prende-se com as seguintes etapas: “primeiro vão para tarefas muito 
simples em que há garantia de não correrem qualquer risco. Depois vamos avaliando as suas capacidades; ao mesmo tempo que 
vão trabalhando em operações ou máquinas em que há garantia de não correrem qualquer risco (...) e depois vamos metê-los em 
uma outra máquina ou outra tarefa que poderá ter algum risco, mas mínimo para (...) ver a sua capacidade nesse tipo de operação”. 
Exemplifica ainda que, no caso das prensas, se um trabalhador “for trabalhar para uma prensa primeiro vai fazer tarefas em que há 
garantia de não correr risco e só passado meses é que ele poderá trabalhar de uma forma em que há partida poderá correr algum 
risco. A formação é portanto muito importante. Os trabalhadores que temos aí (nas prensas) já têm muitos anos de experiência, ...é 
muito importante”. A administração dá especial ênfase à necessidade da formação e experiência do operador, isto porque “as 
máquinas não estão ainda de acordo com a legislação aplicável” e como tal “temos trabalhadores muito qualificados para as 
tarefas”. 

TRABALHADOR  
9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera mais pertinente a reconversão dos equipamentos (balancés), mas que alega que os custos desse recondicionamento são 
mais dispendiosos do que o valor da máquina. No entanto pretendem comprar “de uma forma progressiva máquinas novas para 
substituir estas ou então vamos reconverter uma máquina por ano, porque isto são investimentos muito grandes. Isto eu creio que 
em termos de segurança seria a prioridade n.º 1”. 

TRABALHADOR Além de achar necessário melhorar algumas máquinas (reconhecendo os elevados custos associados) também considera que no 
ruído ocupacional deveriam haver intervenções de melhoria. 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 
Considera existir mas por demérito, incluindo o despedimento, exemplificando que “há muitos trabalhadores que estragam 
ferramentas e muitas vezes correm também riscos de segurança. E para além de estragarem as ferramentas têm também 
problemas, principalmente com as mãos (...) em ferramentas ele partiu um valor enorme de ferramentas”. 

TRABALHADOR Nega a existência de qualquer tipo de reconhecimento. 
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EMPRESA 9 

1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
Ambos consideram a parte do processo produtivo onde se inserem as prensas e balancés. 
ADMINISTRAÇÃO “Nitidamente e historicamente são as prensas hidráulicas” 

TRABALHADOR 

“Todas as máquinas aqui têm risco, mas as prensas e balancés são aquelas que quando cometemos uma falha, o risco é maior. (...) 
eu tenho que cumprir tudo à risca, pois caso contrário não estaria aqui. Eu reconheço que às vezes tenho falhas, não falhas graves. 
Um exemplo de acidente gravíssimo é a mudança de ferramenta e não calçar a mesa móvel (...). E depois há pequenas falhas, não 
calçar a luvas, (...)”. 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

As razões que alega para os incumprimentos, nomeadamente no que dizem respeito à utilização de protecções (prensas e 
quinadeiras) “(…) é que de facto a máquina tornou-se mais lenta” ou seja, “nas quinadeiras, houve diferença, a velocidade de 
avanço diminuiu”, “(…) mas eu julgo que isso é uma mistificação (…)” e reconhece que “(…) há pessoas (…) que as tiram” e que 
portanto, no seu entender a lentidão que caracteriza a maquina, utilizando essas protecções “(…) não é um argumento verdadeiro 
(…)” e os “benefícios” que retiram da remoção dessas protecções “(…) no meu entender são mais fictícios que reais” até porque 
considera que muitas vezes os operadores “(…) vão para a casa de banho 10 minutos e a quinadeira fica parada.” Salienta que não 
considera que  seja a direcção “(...) que incentiva esse comportamento, se há alguma coisa que culpo a entidade patronal, é não 
fazer se calhar o suficiente para mudar esta mentalidade. Porque são as próprias pessoas, são os próprios utilizadores que 
contrariam toda uma quantidade de regras.” 

TRABALHADOR 

Relativamente à política da direcção, “(...) agora é mais exigente, é o contraste com o passado, também a gente caminha para 
uma melhoria” ou seja, “Com o correr do tempo têm vindo a ser muito exigentes com a segurança. Se é devido com o que já 
aconteceu para trás ou não, eu isso já não sei.” É que “Infelizmente os maus exemplos serviram de exemplo, já viram muita coisa, e 
ao ver as pessoas mentalizam-se.” E como tal “Aquilo que vivemos hoje é diferente daquilo que vivíamos há uns anos atrás” e 
acrescenta que “A política hoje está mais virada para a segurança, antes era produção, fazer muito.. hoje não estão a ser mais 
exigentes com operador, exigem que se cumpra”. 
Tem a percepção que “Por vezes o ritmo de trabalho, o querer fazer mais, vai prejudicar a segurança do operador” e exemplifica 
que “meter a peça antes da máquina chegar ao ponto-morto superior, ou seja (...) deixar pouca abertura (...) mexe um bocado com 
a produção mas não é muito volumoso (...)  e depois se houver falha da máquina? (...) acho que não justifica. Não é fazer mais meia 
dúzia de peças ao fim do dia que justifica isso. A mentalidade das pessoas é: não cumprindo as regras de segurança têm mais 
produção (...) é uma verdade, mas não é por aí... não são meia dúzia de peças que fazem a diferença”. Mas no entanto acrescenta 
que “Por mais cuidado que se tenha, os acidentes acontecem sempre, pode-se é diminuí-los. Agora os novatos precisam de ser 
chamados a atenção.” 
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EMPRESA 9 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

Face aos acidentes que ocorreram, e na maioria dos casos com prensas mecânicas “Nessa altura aquilo que foi decidido é não 
haver ninguém ao lado a “ver” como se executa, portanto na aprendizagem”, as medidas complementares visaram a reformulação 
de todos os aspectos da segurança a introduzir. Há no entanto algumas dificuldades que foram alegadas, no que diz respeito às 
protecções e medidas de segurança, nomeadamente que “(...) as pessoas que já tinham determinadas ferramentas, que já tinham 
formas de fabricar as peças, que não estavam condicionadas pela existência de portas (...) acontece muitas vezes (...) o tamanho 
da chapa não se adapta a essas protecções. Claro que também há sistemas de células mas aquilo também às vezes é complicado, 
pois as distâncias são diferentes, mas há sempre voltas a dar.” . Como medidas adoptadas pós acidentes foram dadas formações, 
onde abordaram todas as áreas e onde enfatiza que “a segurança também passa por uma questão de mentalidade” e considera que 
em termos de medidas preventivas “O não cumprimento devia dar (...) despedimento com justa causa. Somo nós próprios que não 
temos uma determinada mentalidade, se há regras devemos respeitar... é o caso das luvas, do calçado e dos auriculares. Não nos 
acontece a nós só com os outros, lá está se tivéssemos consciência disso tínhamos cuidado”. Resta em termos de medidas “(...) 
organizar a parte da segurança, com a detecção riscos, portanto fazer um plano de prevenção” salientando “(...) que são tudo 
custos que vêm para as empresas”, no entanto considera que “(...) uma coisa fundamental.. é o aspecto humano... segurança não 
tem preço, não pode ter preço. E tenho que ter a consciência tranquila de que fiz tudo. e se acontecer um acidente é uma daquela 
coisas que a gente não pode prever. Agora eu acho que os custos para a segurança poderiam ter outro tipo de incentivo para as 
pessoas poderem ver que vale a pena investir na segurança”. 

TRABALHADOR 

Existe a actuação face a um acidente está dependente de um escalonamento atribuído a esses acidentes, ou seja, “Quando há um 
acidente banal, o seguro resolve. Agora quando há um acidente gravíssimo, como infelizmente tem acontecido, as medidas que são 
tomadas são diferentes”. E acrescenta que “As medidas que se deviam ter tomado antes de acontecer, são tomadas depois. (...) Se 
a segurança era mínima, passou a haver uma segurança máxima” e exemplifica com uma situação de correcção face a um acidente 
que “(...) a ferramenta passou a estar totalmente dentro da protecção e fizerem um rasgo nesta para a chapa passar. Assim já era 
quase difícil acontecer um acidente de novo como aquele” e portanto considera que na empresa “(...) aprende-se com os 
acidentes... hoje estamos melhor que o passado, mas os acidentes andam sempre com quem trabalha.” 
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EMPRESA 9 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Não se encontram registados (“escritos”) e que “Tudo o que existe é informal” e que é uma das pretensões da empresa a sua 
formalização, para que auxilie a “(...) mudar um bocado a mentalidade”, “Ser educacional e para tal serem compreendidas, 
aplicáveis e além de tudo haver uma obrigatoriedade e as pessoas saberem que se não cumprirem têm sanções”. É no entanto uma 
pretensão que tem vindo a ser adiada pelo facto de existirem “(...) prioridades nas empresas e a 1ª é sempre satisfazer o cliente, 
depois vem produtividade, depois os custos.. e a segurança vem no fim (...)”  
Acrescenta que “As regras podem ter todas as características e mais algumas, mas se as pessoas têm aquela mentalidade... Eu 
acho que as regras não têm qualquer efeito se as pessoas não sentirem que o não cumprimento das regras traz consequências 
para elas”. 

TRABALHADOR 

Face às características das regras e normas em vigor na empresa (apesar de não formalmente transmitidas”, além de visarem a sua 
protecção, “(...) são adequadas a quem trabalha na metalomecânica, e o que é preciso é que elas sejam cumpridas. As normas só 
não são razoáveis para quem não as cumprir, aquele numero restrito de normas (ser especialista antes de intervir na máquina, 
manter uma abertura da mesa fixa com a móvel suficiente na alimentação da peça, quanto menor a abertura maior o n.º ciclos, 
calçar a máquina, usar auriculares, luvas) são normas que considero razoáveis para quem trabalha e só não serão razoáveis para 
quem não as cumprir”. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 
Ambos consideram não existirem. 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR Partilha da opinião que seria necessário haver alguém a supervisionar o trabalho e o cumprimento normal das regras. 
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EMPRESA 9 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “É o mal dos portugueses todos, nós somos demasiado brandos com as pessoas que não cumprem” e exemplifica 
que essa abrangência não se atribui à empresa, mas sim ao governo e acrescenta que “(...) não só somos um povo permissivo. Às 
vezes faz-se leis que é para não cumprir. Em termos industriais é sempre mais fácil gerar leis e definir normas, do que fazer aplicar 
e cumprir, e portanto as pessoas refugiam-se e então vamos cá aumentar as coimas (...) ou porque a lei está desajustada. As 
pessoas fogem ao problema, deviam vir para o terreno e fazer aplicar e cumprir. Essa permissividade de facto existe pois todos nós 
somos de facto incumpridores. (...) é de facto uma questão de permissividade e tem haver com aspectos culturais. No entanto e 
dentro da empresa acrescenta que esse incumprimento vai “Desde os operários que dificilmente cumprem as funções e as 
instruções que nós lhes damos em termos de segurança, mas também da parte da direcção há uma certa condescendência com as 
pessoas que não cumprem ... é um deixa andar... é de facto esse o problema, somos condescendentes”. 

TRABALHADOR  
7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR  
8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
A execução de actividades para as quais não houve treino, segundo ambos já ocorreram. 

ADMINISTRAÇÃO 

Estas situações ocorreram, devido à necessidade de flexibilização.  
Justifica tal opinião: “(...) os nossos operadores são muito rolantes...eclécticos, passam por quase todas as máquinas, (...) porque 
são máquinas tradicionais, não são especificas, são iguais em qualquer empresa, e como tal as pessoas correm um pouco todos 
estes sectores (prensas mecânicas, ...)” e acrescenta que “Há portanto uma certa versatilidade que as próprias empresas hoje têm 
que ter. Antes as pessoas tinham uma determinada profissão, mas hoje isso já não acontece... há tarefas que eu hoje desempenho 
e depois não tenho durante meses...e como tal tenho que pegar noutras coisas. È a própria flexibilização (…). 

TRABALHADOR 

Ocorrem devido à falta de recursos humanos. Acontece porque se “(...) as pessoas que estão nesse local de trabalho falham (por 
exemplo por doença) e é necessário ocupar esse lugar (...)” e portanto “É por vezes por falta de mão-de-obra, e andamos a tapar 
buracos, isso acontece muito” e “(...) às vezes quem ocupa não tem o conhecimento suficiente” daí os “(...) acidentes com pessoas, 
que não estavam preparadas para isso”. 
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EMPRESA 9 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera mais pertinente a integração da segurança ao nível do processo dado que “Havendo hoje pessoas indiferenciadas em 
termos de função, o sistema tem que assegurar, quer a qualidade, quer em termos de segurança. Aí a próprio sistema, na falha da 
capacidade das pessoas de serem especialistas, deve ser deixado ao próprio processo. E é cada vez mais, o próprio processo, que 
deve assegurar a qualidade da peça e não pôr em causa a segurança, pois cada vez mais recorremos à pessoa indiferenciada, 
versátil” . 

TRABALHADOR 

Os aspectos críticos a serem corrigidos passam pela climatização, pela limpeza dos postos de trabalho (“(...) o que dá é funcionar 
até ao limite e não deixar tempo para a limpeza”), e considera pertinente que “(...)  a Direcção da empresa que devia exigir mais 
segurança... passar e chamar atenção, e caso contrário despedir o trabalhador. Não exigir só produção, mas também a segurança”. 
O aspecto fulcral evidenciado pelo operador é a necessidade de “(...) reunir as pessoas” pelo facto de haver uma rotatividade muito 
grande, alegando que muitas delas “(...) vêm de locais diferentes ou é o 1º emprego, e eu acho que deveriam ser feitas reuniões 
periódicas com todos e avivar a memória das pessoas, para (...) começarem a encarar a segurança com naturalidade. Essas 
reuniões, são boas para quem dirige, para quem trabalha e para quem vem para aqui pela 1ª vez”. 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
Ambos estão de acordo que não existem 

ADMINISTRAÇÃO 
Na realidade “Nunca vi uma apreciação de certa maneira louvável, no sentido de engrandecer qualquer funcionário que faça pela 
segurança” e considera que “Algumas empresas vêem a segurança como um fardo e não como um factor de desenvolvimento, por 
isso não reconhecem as pessoas”. 

TRABALHADOR 
Antes de existir um reconhecimento terá que haver uma exigência para o cumprimento por parte da direcção e como tal considera 
que “Quem dirige, tem que exigir. As pessoas não usam porque não lhes exigem que cumpram. É obrigar e quem não cumpra é 
ameaçar-lhe com consequências.” 

EMPRESA 10 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
ADMINISTRAÇÃO  

TRABALHADOR Considera a secção onde se inserem as prensas, e especialmente as operações de mudança e montagem de ferramentas, devido à 
possibilidade de lesões nas extremidades dos membros superiores. 
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EMPRESA 10 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 
ADMINISTRAÇÃO  

TRABALHADOR 

Considera que a direcção tem uma atitude bastante rígida “Quando há um caso desses estão logo em cima do acontecimento e 
tentam melhorar o sistema da melhor maneira. Quando nos vêm por exemplo a mexer na chapa sem luvas, alertam-nos logo para o 
facto de não estarmos a cumprir as regras.” 

As razões que alega para o incumprimento estão relacionadas com a não disponibilização dos equipamentos necessários no 
local (“(...) só para não ir buscar as luvas, ou para ir buscar oura coisa, tenta-se fazer da melhor maneira.” E acrescenta que existe 
um certo facilitar dada a rotina e hábito associado ao trabalho executado: “(...) A gente facilita pois isto é o dia-a-dia da pessoa, é a 
prática, vai-se facilitando.” E acrescenta que “As regras muitas vezes não são cumpridas pelo facilitar e quando se facilita o acidente 
está sempre à espreita.” 
 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 
ADMINISTRAÇÃO --- 

TRABALHADOR 
Inteiram-se logo da situação, procedem a investigação do que aconteceu e procedem a alertas de atenção. Caso hajam alguma 
alterações a efectuar nas máquinas, executam-nas (colocar por exemplo uma protecção), ou melhorar o sistema e outros aspectos 
de segurança, incluindo os EPI`s. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 
ADMINISTRAÇÃO --- 

TRABALHADOR 

Considera estarem adequadas, e exemplifica algumas “(...) quando estamos a trabalhar temos que estar com as protecções; (...) 
quando estamos a mudar a ferramenta não pode estar outra pessoa ao lado para não mexer em nenhum botão, mas se estiverem 
têm que estar em sincronia”. 
 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 
ADMINISTRAÇÃO --- 

TRABALHADOR Considera existirem consultas do próprio chefe e reuniões regulares (“de canto”), onde são realçados determinados aspectos, tais 
como a segurança e limpeza. 
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EMPRESA 10 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR Não considera que a administração seja permissiva, na medida em que actuam face a algum incumprimento. 
7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 
ADMINISTRAÇÃO --- 

TRABALHADOR Relativamente aos objectivos das regras em vigor servem “Para evitarem mais acidentes e serem benéficos tanto para a segurança 
como para a produção”. 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
ADMINISTRAÇÃO --- 

TRABALHADOR 
Já aconteceu em situações de falta de recursos humanos os operadores vão substituir esses lugares com o intuito de se manter a 
produção em dia: “(...) na falha de alguns colegas, quando eles faltam já aconteceu termos que ir substituí-los, e acabamos por não 
estarmos tão aptos, mas vamos para lá, mas acompanhados pelo chefe para se manter a produção em dia.” 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR Considera a necessidade de efectuarem alterações no sentido de reduzirem os níveis de ruído. 
10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
ADMINISTRAÇÃO  

TRABALHADOR 

Há. Todos os anos há um inquérito que é para ir para o nosso chefe, relacionado com a avaliação do trabalhador onde foca esses 
aspectos da segurança (cumprimento, eficácia,...). A partir daí vai ser analisado. Agora por outro lado também há a eleição da 
secção do mesmo, e nós já temos 2 trofeus, e quando se ganha vem cá o nosso director dar-nos os parabéns. Em relação à 
segurança nós já sabemos que temos que cumprir, e esse inquérito é feito e se não cumprirmos chama-nos a atenção. 
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EMPRESA 12 

1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 
Ambos consideram que a parte do processo produtivo onde se inserem as prensas e balancés, são de facto as mais perigosas. 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR  
2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 
“Nós temos na empresa um responsável por HST, e há regras que estão definidas e afixadas com instruções daquilo que o 
trabalhador deve cumprir. Se ele não cumpre é advertido. Mas procuramos fazer com que ele respeite essas normas”. E que “Não é 
intenção facilitar, pelo contrário, obrigar, no sentido que ocorram situações anómalas”. 

TRABALHADOR 

Considera que apesar da administração “andar sempre em cima das pessoas” e “chamarem à atenção”, existem “muitos que não 
utilizam”. Acrescenta que as regras são conhecidas, exemplificando o caso das aplicáveis a mudança de ferramenta e acrescenta 
que “Nós sabemos as regras por exemplo, na mudança das ferramentas, nós os mais velhos sabemos, agora os mais novos não 
ligam nada. O responsável de HST e mesmos os mecânicos das prensas estão sempre a avisá-los, para ter cuidado, não olhar para 
o lado enquanto estivermos a tirar a sucata”. 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “Quando se trata de acidentes de facto muito graves aí é dado o conhecimento à direcção, até porque estamos aqui 
permanentemente na empresa, para melhor resolver o problema. Em principio nós procuramos fazer uma análise daquilo que 
aconteceu e a partir daí, e havendo situações anómalas e visíveis tentamos arranjar soluções. Reunimos os responsáveis para que 
tome cuidados para que não volte a acontecer, e tentamos tomar as medidas técnicas que julgamos necessárias.” 

TRABALHADOR Partilha da mesma opinião e acrescenta que “as pessoas que estão ali a trabalhar pensam que só acontece aos outros, e quanto 
menos se espera... pode acontecer o pior”. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que além de estarem registados (escritos) “estão afixados em locais bem visíveis”, mas restringem-se à obrigação do 
uso de EPI`s e acrescenta que “Que eu saiba estão todos a par das instruções, sabem que têm que usar EPI`s e que a empresa 
não tem qualquer responsabilidade sobre o que acontecer derivado dessa não utilização”.  
 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 12 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 

ADMINISTRAÇÃO Desconhece se existam hábitos de consulta. Mas acrescenta que existe “um responsável dessa área e nós delegamos nele essas 
competências. Por uma questão de principio e obrigação ele deve estar atento a essas situações”. 

TRABALHADOR Acrescenta que existindo alguma anomalia, nomeadamente com as máquinas, reportam estas situações ao responsável de HST e 
aos responsáveis da manutenção. 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR  
7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO O objectivo dessas regras é que “sejam cumpridas na integra para que se cumpram em parte os procedimentos legais, mas também 
os acidentes, que ninguém os deseja”. 

TRABALHADOR Os objectivos desses procedimentos relacionados como uso de EPI`s servem “Para fazer o trabalho melhor, para interesse deles e 
nosso. Que não nos aconteça nada de mal... pois se a gente for para a baixa, ficam sem trabalhador”. 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
São situações que podem ocorrer, particularmente por falta de recursos humanos ou excesso de trabalho. 

ADMINISTRAÇÃO 

A administração reconhece no entanto “que há necessidade num caso pontual, de um trabalhador que não esteja bem adaptado 
aquele tipo de trabalho que vai fazer. Não quer dizer que o faça sem serem dadas as instruções para poder trabalhar, mas se calhar 
em situações pontuais admito que possam acontecer”, mas acrescenta que “(...) não temos assim casos tão graves ou que sejam 
necessárias habilitações especificas para fazer a leitura dos manuais de trabalho. São tipos de máquinas que não são mais do que 
meter a peça e tirar, a máquina por si faz aquilo em série. Não exige grande técnica para se fazer. Qualquer pessoa que mesmo 
que não saiba ler consegue trabalhar”. 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 12 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO 
Considera mais pertinente a “Limpeza do local de trabalho e impedido de qualquer objecto ou produto que não seja especifico para 
o trabalho nessa máquina. A partir daí desde que o equipamento esteja com as necessárias medidas de protecção espero que o 
operador possa executar sem qualquer tipo de problemas”. 

TRABALHADOR Considera que os aspectos críticos a serem corrigidos é a necessidade de climatização dos locais de trabalho (grandes amplitudes 
térmicas), o ruído das máquinas bem como medidas que eliminem o excesso de óleo verificado em algumas máquinas. 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
ADMINISTRAÇÃO Afirma “Que eu saiba não temos recompensas”. 

TRABALHADOR 
“Para me recompensar podem dar dinheiro. (...), numa altura que precisam de trabalho recompensam, mas em termos produtivos... 
e fazem entre dentes para ninguém saber. Em termos de segurança não dão muito a entender, os “grandes” estão sempre lá para 
dentro, e se sabemos alguma coisa é por outras vias”. 

EMPRESA 13 
1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 

ADMINISTRAÇÃO 
Considera ser a montagem “(...) pela quantidade de pessoas que trabalham (...). Estas operações têm muitas operações manuais 
com auxilio de alguns utensílios, (...) a prensagem e (...) as termogravações, que acabam por ser com uma prensa, mas a quente 
(...). 

TRABALHADOR Partilha dessa opinião, no que diz respeito às prensas dado que “(...) há certas peças que são muito pequenas e nós temos sempre 
tendência a ir lá com o dedo.” 
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EMPRESA 13 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “Neste momento temos uma comissão de higiene e segurança, (...) existem regras básicas, muitas (...) não estão 
formalizadas, de qualquer forma cumprem-se, (...) o que se está a fazer agora é o levantamento completo dos riscos e (...) 
auditorias periódicas em que depois é realizado (...) o boletim de não conformidade que (...) dependendo do assunto e do problema 
são tomadas acções correctivas imediatas, com o intuito de tentar resolver o problema. Além disso se realmente forem desvios 
graves, nós aí temos que ir mais a fundo, inclusive, até poderemos ter que instaurar alguns processos disciplinares” e acrescenta 
que “Não é a primeira vez que o próprio operador “engana a segurança” e que podem por em risco a própria pessoa ou até 
terceiros”. Os comportamentos de incumprimento são ainda justificados como sendo “(...) derivado essencialmente da falta de 
formação ou que a informação não está consolidada.” E que “Muitas das vezes (...) ou fazem o trabalho mais rápido ou então existe 
o mau hábito de (...) quando existe um problema, tentar desenrasca-lo e por a máquina a trabalhar sem ter muitas vezes em linha 
de conta quais são os prejuízos que podem causar uma dada intervenção”. Além destas situações considera poderem existir outras 
tais como “Muitas vezes o próprio equipamento não está construído ou não é eficaz na execução de determinada operação e as 
próprias protecções não estão bem adaptadas ao posto” e como tal “(...) existe a tendência de as retirar”. Face a estes casos faz 
parte da política da empresa o “(...) PEI (plano de envolvência de toda a gente)” onde “(...) esses assuntos são discutido e depois 
vamos tentar encontrar soluções em conjunto”.  

TRABALHADOR 

A empresa tem uma política concertada face a incumprimentos mas salienta uma problemática que está relacionada com a falta 
de celeridade no tempo de resposta por parte das chefias a solicitações dos trabalhadores quando há necessidade de intervenção 
nas máquinas (por exemplo para substituição de protecções) que de acordo com as palavras do operador “normalmente partem-se 
protecções e somos capazes de andar um mês, semanas, sem voltarem a substituir”.  

Do mesmo modo que em certos casos considera que independentemente das chamadas de alerta das chefias relativamente a 
adopção de procedimentos de trabalho inseguros por parte do operador, ele considera que “(...) há certas situações que ocorrem os 
acidentes (...) pelo funcionário achar que pode que está seguro (...) mas às vezes com o stress de trabalho, a produção, em vez de 
perder tempo a chamar o chefe, às vezes tentamos concertar nós e às vezes dá-se os acidentes de trabalho”, ou seja “Por que nós 
queremos sempre dar pelo menos o que eles pedem e temos sempre aquela tendência, de dar mais, dar mais e não queremos 
estar a perder tempo. E às vezes são pequenas coisas, do género querer apertar um parafuso ou mesmo uma porca, e em sítios 
que só o nosso chefe sabe mexer e que tem que desligar a máquina. E nós muitas vezes esquecemos desligar a máquina e vamos 
lá muitas vezes sem desligar a máquina.  
O problema principal é a questão da produção”. É derivado desse contexto que justifica a tendência para contrariarem as regras 
impostas, no sentido de cumprirem com as produções, apesar de ter a noção que por esses atalhos “(...) às vezes os contratempos 
são maiores”. 
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EMPRESA 13 

3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “(...) em cada não conformidade detectada ou em cada acidente verificado, (...) temos na empresa (...) um balance 
score card, num computador, que é mensalmente seguido pela direcção. É constituído por 4 grandes áreas: finanças, clientes, 
aprendizagem e área interna. Dentro da aprendizagem, nós temos uma que é dedicada às pessoas essencialmente, temos, a 
medição do clima laboral, há portanto um inquérito para as pessoas em que inclusive tem os que dizem respeito à parte de higiene 
e segurança.” E em relação ao acidentes efectuam a sua análise e “Mensalmente nós analisamos o plano de acções que está por 
detrás, o grau de cumprimento e por outro lado analisamos também os indicadores e os novos problemas que aparecem e os 
acidentes também são discutidos nessa reunião” e acrescentam que “(...) não estamos à espera da reunião para tomar acções, mas 
o seguimento das acções que entretanto foram desenvolvidas focamos aí.”. 

TRABALHADOR Tem a percepção desse empenho da Direcção no que toca à análise e implementação de soluções no sentido de impedir a 
ocorrência de acidente similar. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera ser “(...) uma área que temos que melhorar, elas existem mas temos que melhorar consideravelmente” isto porque e 
apesar dos existentes, “(...) existe um procedimento (...) nas instruções de utilização do equipamento em que tem algumas notas 
relativas à parte da segurança” e como tal as melhorias que julgam necessárias implementar a esse nível passam por destacar 
essas notas e individualiza-lo “(...) para ser mais fácil, para se ver melhor e para não ter que procurar dentro do manual onde está a 
parte que me interessa”.  
 

TRABALHADOR Caracteriza as regras em vigor como sendo “(...) bastante claras, consistentes e temos mesmo escritas na parede várias regras de 
segurança (...)”. 

5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 
Ambos consideram existir um conjunto de pessoas que reportam todas as anomalias à direcção. 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR  



Anexo 7: Resultados da aplicação do procedimento HFRG/HSE (1995) para cada uma das empresas – ENTREVISTAS       40 
        
 
 
 

 
EMPRESA 13 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Quanto à permissividade, considera ser apenas, para “uma série de situações, que por muitas vezes até por desconhecimento ou 
porque não foi devidamente feito o levantamento do risco”, “se existem dúvidas e o próprio operador não estava completamente 
informado e não sabia quais eram as consequências e não havia uma directiva clara” então “Aí, numa primeira vez (...) não se vai 
fazer nada de especial a não ser anotar e informar a pessoa para não voltar a fazer”. Neste caso acrescentam que “(...) se pode 
concluir que poderá haver lacunas nas normas internas” e que garantidamente “(...) não poderemos é deixar repetir o problema” 
pois “(...) a partir do momento que nós estamos consciencializados e sabemos que todos os operadores sabem que determinada 
máquina tem que funcionar de determinada maneira, é evidente que aí não se pode ser permissivo”. 

TRABALHADOR  
7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 

ADMINISTRAÇÃO 

Esta pretensão, bem como os procedimentos já vigentes têm como principal objectivo serem “(...) compreendidos, serem de fácil 
compreensão e mais do que isso, que as pessoas sintam que realmente se existe uma regra é porque existe uma razão por detrás 
e não está ali só porque alguém se lembrou de a por” e serem “(...) adaptadas” ou seja se neste caso há uma tendência a “(...) não 
funcionar, ou baixar produtividade ou então até nem serem eficazes, pois muitas vezes põem-se e não são eficazes. Resumindo as 
regras devem ser facilmente compreendidas, eficazes e validadas”. 

TRABALHADOR  
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EMPRESA 13 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
Ocorrem segundo ambos frequentemente. 

ADMINISTRAÇÃO 

Devido à existência de “(…) muitas flutuações de programas e (...) a necessidade de muitas vezes se contratar novos trabalhadores 
num espaço curto de tempo” e acrescenta que “Por muito que se faça a integração, (...) mesmo apesar de haver depois um 
acompanhamento na própria linha (...) não é suficiente, apesar de muitas vezes trabalharem “(...) em operações ou equipamentos 
que não tenham grande risco (...)”. 

TRABALHADOR 

Já o operador interpreta que estas situações podem ocorrer mesmo no dia-a-dia, em operações que ele mesmo está proibido de 
efectuar na sua própria máquina, mas as razões que alega para violar estes procedimentos prendem-se com o saber fazer, ser 
muito cuidadoso e já trabalhar nesse local há algum tempo sem nunca se ter magoado, isto porque “(...) às vezes o chefe está 
ocupado e demora meia hora a vir à minha beira (...)” e salienta que “Nunca aconteceu nada porque tenho o cuidado de ver como o 
chefe faz e tento fazer como ele, tenho uma certa curiosidade e há muitas pessoas que optam por isso, porque há um chefe para 
muitas linhas e ele às vezes está ocupado e demora meia hora, só para apertar um parafuso (...)”, apesar de reconhecer que “(...) 
está estipulado que são manutenções do chefe, mas nós fazemos porque às vezes são coisas mínimas e é escusado estar parado 
meia hora, só para apertar um parafuso”. 

9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO Considera mais pertinente a documentação e formalização de determinadas procedimentos que ainda não se encontram 
formalmente organizados (“estandardizados”). 

TRABALHADOR 

Considera que os aspectos críticos a serem corrigidos seria uma maior disponibilização de “(...) mais informação aos 
trabalhadores (...) sobre o funcionamento das máquinas (...)” e justifica-se pela percepção que tem da existência de pessoas que 
não têm “(...) a noção da gravidade” exemplificando pelo acesso das mãos nas prensas e acrescenta que “(...) eles arriscam 
sempre, apesar das formações que têm antes de entrarem para a empresa (...)” onde “(...) são alertados para o perigo, mas têm 
sempre tendência, muitos têm mesmo às vezes que se magoarem para entenderem que não têm razão. 
Acrescenta ainda que “(...) só quando lhes acontece é que vêem o perigo (...)” e como tal considera que seria necessário “(...) que 
os chefes deviam andar mais em cima do pessoal, principalmente do pessoal mais novo (mais recente) porque não têm ainda bem 
noção do perigo das máquinas”. 
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EMPRESA 13 

10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “(...) é mostrado a vários níveis”, isto é, “Em termos salariais, (...) as pessoas que (...) conseguem serem 
cumpridoras e conseguem atingir os objectivos, mais rapidamente conseguem evoluir na carreira (...)” para “(...) deixar de ser um 
trabalhador e passar a ser um chefe de equipa, ou (...) um elemento da qualidade.” No entanto essa avaliação efectuada contempla 
o item da segurança entre muitos outros. A outra forma está relacionada com a atribuição de prémios “(...) por um conjunto de 
factores (...)” nomeadamente pelo “(...) indicador que é o nível de polivalência dos trabalhadores (...)” e que é composto por “(...) um 
conjunto de itens, além das aptidões individuais, o desempenho na secção e dentro deste, o cumprimento das regras, própria 
execução da operação (a segurança está lá)”. Salienta ainda que “(...) a própria industria automóvel já tem regras muito rígidas e vai 
piorar e inclusive vão ser auditadas de uma forma diferente. Alguns clientes já auditam os temas de segurança, mas isto vai evoluir 
para ser mais um dos pontos em que nós vamos ter que cumprir e demonstrar que cumprimos uma série de requisitos”. E 
acrescenta que “(…) para a empresa uma pessoa que cumpra as regras de segurança, não hajam acidentes de trabalho (…) vai 
contribuir de uma maneira geral para a redução do absentismo (…) satisfação dos trabalhadores por saberem que estão numa 
empresa em que os acidentes de trabalho estão a diminuir ou cada vez são menores, têm mais confiança no trabalho que fazem, 
este sentimento já é positivo só por si, para os próprios operadores. Porque um operador que tem receio de trabalhar com a 
máquina, que está a ver constantemente acidentes de trabalho, a atitude dele perante a operação que está a executar, fica 
inseguro. Em termos de cumprimento das normas, é evidente que as pessoas se cumprem e como são avaliadas de alguma forma 
são reconhecidas. Há muitas maneira de se reconhecer, aquelas pessoas que são melhores nós tentamos que sejam elas a dar o 
exemplo, que são eles os formadores, isso é uma forma de reconhecer”. 

TRABALHADOR Desconhece a existência dessa prática. 
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EMPRESA 14 

1. Das actividades executadas na empresa, quais considera serem as mais importantes e quais pensa serem as implicações, em termos de 
segurança, que elas podem ter? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera existirem duas principais áreas com problemas distintos, sendo que uma delas, partilhada pelo operador é a área de 
estampagem, com prensas e balancés, pois segundo a administração “na estampagem, a gravidade dos problemas é sempre muito 
grande, porque qualquer acidente é grave e irreversível”. Acrescenta que no entanto, “Temos feito grandes investimentos nessa 
parte, temos vindo a evoluir as máquinas” já que “As máquinas antigamente não tinham as segurança que hoje em dia têm... e 
ainda devemos ter algumas, daí a necessidade de haver algum cuidado.”. Além disso “as máquinas novas já têm algumas 
seguranças que impedem que possam haver algumas entradas e alguns perigos maiores no trabalho” verificando que “A empresa já 
tem 30 anos a trabalhar na estampagem, e a frequência e gravidade dos problemas tem vindo a reduzir”, no entanto, e apesar das 
evolução “(...) há sempre maneira de dar a volta”. Uma outra área critica está relacionada com as soldaduras e os perigos de 
projecção (“faíscas, faúlhas”) e inalação de contaminastes químicos (“fumos”). No entanto, a administração considera que estão a 
“(...) evoluir, e aquilo que compramos é o actual mas há algo ainda a avançar, em relação aos fumos de soldadura.. nesse aspecto 
ainda há um caminho a percorrer”. 

TRABALHADOR É a área de estampagem, com prensas e balancés 
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EMPRESA 14 

2. Como descreve a política da Direcção da empresa, no que respeita aos “desvios” / “fugas” / ”incumprimentos” que ocorram ou possam 
ocorrer relativamente às regras de segurança, normas em vigor (exemplo: utilização medidas protecção nas máquinas)? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera ser um aspecto no qual têm tido mais atenção e como tal não se consideram permissivos, acrescentando que “(...) 
cada vez mais pressionamos a não aceitar que as regras de segurança não sejam cumpridas. Porque elas existem (relativas a 
EPI´S, às próprias protecções nas máquinas)”, no entanto salientam a dificuldade em fazê-las cumprir pois “(...) as pessoas põem 
muita resistência a isso”. Apesar das tentativas da administração em explicar que o objectivo principal das regras é defender os 
operadores, estes alegam muitas vezes as questões produtivas (“aumentar para poder ter tempo para acabar outras coisas com 
mais calma”), de aspecto visual, o incómodo provocado (“suor” e “dificuldade na conversação”). Face a isto a administração afirma 
que “(...) o produzir tem que ser cumprindo essas regras. E nós não temos abertura nenhuma para a ultrapassagem dessas regras. 
Antigamente pensava-se um pouco mais na produção, mas posso-lhe dizer neste momento a perspectiva da administração da 
empresa é sem duvida nenhuma, a segurança em primeiro lugar. Concerteza que dentro dos moldes de segurança, existe uma 
pressão de produtividade muito grande, tem que haver porque só se vive num mercado dessa forma. Agora tudo tem que estar 
enquadrado dentro dos parâmetros de segurança. Para isso damos instruções ao departamento RH rígidas e rigorosas para que 
sejam cumpridas”. No entanto, salientam a necessidade de serem ainda mais rigorosos em algumas áreas, e exemplificam uma 
situação com uma prensas em que no momento têm uma das protecções inoperacionais dada a sua incompatibilidade com o 
empilhador, no momento da alimentação, situação esta que estão a tentar resolver, no entanto “(...) enquanto não está 
definitivamente resolvido estamos a trabalhar com uma prensa sem protecção. Agora se me pergunta se sou permissivo, neste caso 
sou, nós somos. A preocupação é enorme, mas nós estamos a produzir.” E remata a titulo conclusivo que “Quando as regras não 
cumpridas é porque há 2 hipóteses: não há outras soluções para se produzir doutra forma. Ou seja há regras que gostaríamos que 
fossem implementadas mas que são incompatíveis com a produção e aí eu penso que se pode ter o engenho suficiente para que se 
consiga arranjar alternativas e para aquilo que nós achamos essencial seja cumprido. E depois há a parte que referi antes, o não 
me apetece , porque não dá jeito, porque faço mais rápido se não cumprir e não me canso tanto, porque fica mal (...)” 
A administração salienta ainda que “Os incentivos de produtividade que começam agora haver, têm uma parte negativa, desde que 
não exista um controle muito grande da parte da segurança e no cumprimento dessas regras” e alega a enorme dificuldade em 
controlar  as duas áreas - segurança / produtividade. 

TRABALHADOR 
A administração é muito rigorosa no que diz respeito ao cumprimento de regras e oferecem todas as condições necessárias. 

E se existe situações de incumprimento estão relacionadas com o incómodo produzido por essa medida de segurança, pela falta de 
percepção do perigo associado ao incumprimento e o facilitismo 
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3. Face à ocorrência de um acidente na empresa, como caracteriza as medidas implementadas pela Direcção, no sentido de reduzir ou 
eliminar a probabilidade de ocorrência de acidentes semelhantes? 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que existem prémios “contra” o absentismo, no sentido de reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes, e explica 
que ao haver um “(...) aumento muito grande do absentismo (...) existe um custo muito grande para a empresa relacionada com os 
acidentes, não só pelo absentismo pelo agravamento dos prémios do seguro que são a exponencial”. As medidas proactivas que 
consideram pertinentes adoptar relacionam-se com “(...) sensibilizações e fazer ver que cada pessoa que vai para o seguro é 
prejudicial para a empresa e sendo prejudicial para todos eles, porque isto é de todos”. Acrescenta ainda que “Compramos as 
máquinas com todas as especificações de segurança, obrigamos o trabalhador a utilizar todos os meios que achamos importantes, 
fazemos os estudos e é obrigatório que a área dos RH dê seguimento a todos os problemas inerentes à segurança e toda a 
envolvente do trabalhador aqui na empresa”. 

TRABALHADOR Efectua uma análise numa perspectiva pós-acidente e reconhece que é encetada a análise da possibilidade da sua origem e a 
melhoria das condições de segurança, no sentido de não voltarem a ocorrer. 

4. Qual a sua opinião, relativamente às regras e normas em vigor na empresa, no que respeita a determinadas características? 
Ambos consideram-nos adequados, bem aplicados e organizados. 

ADMINISTRAÇÃO 

Justifica que isto deve-se ao facto de serem “(...) supervisionados pelos fabricantes automóveis” que “(...) estão na frente e que 
puxam a industria mundial nas várias áreas (segurança, qualidade, envolvente...) e ajudam-nos a andar para a frente. Temos por 
isso ajudas visuais no posto, o que é que é necessário usar, e sinceramente nessa área acho que as coisas estão bastante bem 
desenvolvidas.” De qualquer modo, a administração considera que o objectivo da segurança é que seja utilizado “(...) aquilo que é 
importante e não mais do que isso”, pois considera que “(...) a segurança é exactamente isso (...) não é pormos as pessoas ali com 
umas carcaças, em que não lhes acontece nada, mas que a funcionalidade delas em termos de trabalho é muito importante, e por 
isso tem que haver uma conjugação da funcionalidade do trabalho com a segurança desse mesmo trabalho, que é executado”.  

Desta forma considera pertinente “(...) uma boa definição do que é estritamente necessário e importante” ou seja “(...) que 
independentemente da pessoa e da formação que ela tenha, ao chegar ao posto de trabalho saber exactamente aquilo que tem que 
fazer para que cumpra todas as normas de segurança” e que “(...) entenda exactamente aquilo que tem que fazer e como fazer. E 
(...) que existe uma consequência se as normas não são cumpridas”. 
 

TRABALHADOR  
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5. Há algum sistema implementado na empresa, que permita aos departamentos responsáveis, a obtenção de informação, relativamente aos 
problemas associados com a não compreensão das normas em vigor, e que proceda às necessárias alterações? 
Ambos consideram que o papel do Departamento de RH é fulcral neste campo. 

ADMINISTRAÇÃO 
Justificado como sendo “(...) o ouvido dos trabalhadores e é a voz dos trabalhadores para a direcção da empresa. É obrigatório que 
ela exista para que os trabalhadores tenham alguém, mas os trabalhadores têm que utilizar esse canal para que nós tenhamos esse 
feedback.” 

TRABALHADOR Acrescenta que são os elementos que constituem o Departamento de RH, que “(...) encaminham (à direcção) e tratam o assunto”, e 
salienta que “Às vezes também nos procuram, quando há um equipamento novo. Perguntam sobre a sua adaptabilidade.” 

6. Considera que a Direcção da empresa é permissiva relativamente ao não cumprimento das regras e normas em vigor (exemplo: utilização 
das protecções nas máquinas)? Porquê? 
ADMINISTRAÇÃO  
TRABALHADOR  
7. Quais considera serem os objectivos fundamentais das regras e normas em vigor na empresa? 
ADMINISTRAÇÃO  

TRABALHADOR 

Salienta que os objectivos das regras em vigor é a protecção das integridade física e da saúde das pessoas e acrescenta que, 
mesmo havendo qualquer tipo de inadaptação a algumas medidas de segurança (EPI`s ou até protecções nas máquinas) “(...) faço 
ver aos chefes e se se provar que realmente são inconvenientes, porque é que não é adequada ou o que é que se tem que mudar, 
eles alteram”. 

8. Constatou alguma vez a necessidade de os operadores efectuarem tarefas, para as quais não receberam a formação e treino adequados? 
Porque acha que ocorrem essas situações? 
Segundo ambos, ocorrem. 

ADMINISTRAÇÃO 

Ocorreram por várias razões: “(...) as pessoas têm um movimento muito grande de entrada e saída, (...) não se fixam muito no 
trabalho. Ao haver movimentação e sendo ela muitas vezes não esperada, existe às vezes a necessidade de colocar as pessoas 
em postos, com a mínima formação, mas não com toda a formação que deveriam ter. E por isso atropelam-se muitas vezes essas 
regras. Nós tentamos dar sempre uma formação à chegada das pessoas aqui. Fazem aquilo que é o nosso plano. Agora se me 
perguntar se é sempre cumprido eu digo-lhe que não, porque às vezes a urgência ultrapassa tudo isso.” 

TRABALHADOR Acrescenta que se recorre a outros por haver excesso de trabalho. 
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9. Quais acha serem as medidas, de um modo geral, que considera mais importantes adoptar, no sentido de melhorar as condições de 
segurança, nas diferentes áreas de trabalho? 

ADMINISTRAÇÃO Considera a necessidade de serem “(...) mais activos em termos de segurança”, ou seja “Ter uma pessoa em termos de fábrica 
mais activa. E sermos mais rigorosos na inspecção do cumprimento das regras”. 

TRABALHADOR Considera que os aspectos críticos a serem corrigidos é o piso da instalação fabril. 
10. Considera que é atitude corrente, da parte da Direcção da empresa, o reconhecimento (positivo) das situações de trabalho em 
segurança? Porquê? 
Ambos estão de acordo que, de uma forma directa não existem. 

ADMINISTRAÇÃO 

Considera que “(...) incentivamos muito mais a área do absentismo e temos prémios que são progressivos e na produtividade ainda 
não temos assim tantos, mas estamos a começar a fazer quadros, a mostrar às pessoas e depois de termos uma base 
estabelecida, podemos começar a premiar as pessoas”. Além disso acrescenta que relativamente ao reconhecimento de situações 
de trabalho em segurança, que “Já ultrapassamos essa fase. Pois o trabalho tem que ser feito em segurança. Eu acho que isso é 
uma 1ª fase quando as empresas implementam a segurança. Neste momento não podemos é admitir que possa haver trabalho fora 
de todas essas condições... nós damos todas as condições para eles trabalharem, apesar de em alguns casos existirem falhas. A 
partir daí eles têm que cumprir, e o reconhecimento tem que ser feito ao contrário. Mas esse reconhecimento eu acho que na 
segurança é um pouco complicado, porque há 95% dos trabalhadores que cumprem todas as normas.... mas fizemos um pouco 
mais, no final do ano demos um pouco mais aqueles que tiveram menos absentismo, que no fundo é uma consequência da 
segurança no trabalho. E como tal distinguimo-los de alguma forma dos outros”. No entanto “Na parte da segurança exclusivamente 
não é , mas no fundo vai de encontro. Se calhar poderia haver um maior aproveitamento e realce dessa área. No fundo onde 
queremos chegar é abarcar tudo isso (que tenha segurança, produtividade, que venha trabalhar, e que esteja contente no posto de 
trabalho), e fazemos pelo global. Mas se calhar seria importante realçar o aspecto da segurança”. 

TRABALHADOR “(…) a empresa repara naqueles que não cumprem, logo se repara nesses também repara naqueles que cumprem”. 
 
 


