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DESTAQUES 

 

1. A agropecuária é uma atividade com números elevados de sinistralidade. 

2. Caraterização dos acidentes de trabalho na agropecuária é pertinente. 

3. Microempresas, emparcelamento e reduzido efetivo animal. 

4. Existe relação entre idade e ocorrência de acidentes de trabalho. 

5. Formação especifica de qualidade é uma forma de prevenção de acidentes. 

 

HIGHLIGHTS 

 

1. Agriculture is an activity with high accident rates. 

2. Characterization of occupational accidents in agriculture it is pertinent. 

3. Small enterprises, reparcelling and reduced number of animals. 

4. Relationship between age and the occurrence of occupational accidents 

5. Specific quality training as a way of preventing accidents 

 

 





Estudo estatístico de acidentes de trabalho na agropecuária: análise de caso na ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores   

V 

RESUMO 

 

A atividade agrícola, em particular a produção de leite, é um fator significativo no produto interno 

bruto. A sinistralidade no setor agrícola é elevada, sendo que em 2017 o número de acidente fatais 

na União Europeias a 28 foi 453, sendo 21 em Portugal, colocando Portugal no nono lugar da lista 

dos países com mais acidentes fatais. 

A agricultura é uma atividade com números elevados de sinistralidade e a ilha de São Miguel tem 

na atividade agrícola um dos seus principais focos de desenvolvimento. 

Pretendeu-se com este trabalho, caraterizar os acidentes de trabalho na agropecuária na ilha de São 

Miguel. 

A recolha de dados foi realizada através da utilização de um questionário simplificado, que garante 

a aquisição de variáveis comuns às requeridas pelas Estatísticas Europeias de Acidentes de 

Trabalho. Após esta fase, foram efetuados testes estatísticos para classificação dos dados. 

Com este trabalho foi possível verificar que as empresas observadas são microempresas, com 

efetivo animal de pequena dimensão, com emparcelamento significativo, e com os serviços de 

SHST e medicina no trabalho externos. Os trabalhadores da amostra representam uma população 

envelhecida, existindo trabalho infantil. A diversificação de género não se verificou. 

Com a análise dos acidentes de trabalho relatados e as circunstâncias em que ocorreram, obteve-

se uma relação entre a idade e a ocorrência de acidentes. Conclui-se que os trabalhadores com 

idade mais avançada têm uma maior incidência de acidentes de trabalho, observou-se uma 

tendência para a ocorrência de mais acidentes de trabalho na ausência de formação específica e 

nos níveis de mais baixa escolaridade, não se obteve uma relação com relevância estatística entre 

a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas e a idade avançada, não se encontrou uma relação 

estatisticamente significativa entre a escolaridade, existência de formação específica e a ocorrência 

de acidentes de trabalho. 

Com este trabalho conclui-se que é necessário reduzir a ocorrência de acidentes de trabalho. 

Através de formação específica, de qualidade e adequada à população alvo, pode-se melhorar a 

prevenção e consequentemente reduzir a incidência de acidentes de trabalho.  

 

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho, Agricultura, Análise Estatística, Produção de Leite. 
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ABSTRACT 

 

Agricultural activity, particularly milk production, is a significant factor in gross domestic product. 

The accident rate in the agricultural sector is high, in 2017 the number of fatal accidents in the 

European Union 28 was 453, with 21 of them in Portugal, ranking Portugal in the ninth place of 

countries with the most fatal accidents. 

Agriculture is an activity with high numbers of accidents and São Miguel island has agricultural 

activity as one of its main development focuses. 

This work is concerned with characterizing occupational accidents in agriculture on São Miguel 

island. 

Data collection was carried out using a simplified questionnaire, which guarantees the acquisition 

of variables common to those required by the European Statistics on Accidents at Work. After this 

phase, statistical tests were performed to classify the data. 

With this work it was possible to verify that the companies observed are micro-companies, with 

small animal numbers, with significant parcelling, and with the occupational health and safety 

services. The workers in the sample represent an aged population, where child labor occurs. 

Gender diversification has not occurred. 

Through the analysis of reported work accidents and circumstances in which they occurred, a 

relation was obtained between age and the accidents occurrence. It is concluded that older workers 

have a higher incidence of accidents at work, there was a tendency for more accidents at work in 

the absence of specific training and lower education levels, there was no relationship, with 

statistical relevance, between occurrence of musculoskeletal injuries and advanced age, there was 

no statistically significant relation between education, existence of specific training and work 

accidents occurrence. 

This work concludes that it is necessary to reduce the occurrence of accidents at work. Through 

specific, quality and appropriate training to the target population, prevention can be better and 

consequently the incidence of accidents at work can be reduced. 

 

Keywords: Accidents at Work, Agriculture, Dairy Farms, Statistical Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade agrícola, em particular a produção de leite, é um fator significativo no produto interno 

bruto. A cadeia de produção da do leite tem um grande impacte na economia da Região Autónoma 

dos Açores (RAA), em que a produção leiteira de vaca e de queijo representam mais de 15% da 

produção nacional. 1 

Sendo a ilha de São Miguel de origem vulcânica, os solos são muito ricos em potássio e muito 

deficitários em fósforo, cálcio e magnésio. Estas características favorecem a exploração agrícola. 

A maior parte da superfície agrícola é ocupada por pastagens e o crescimento da erva é contínuo 

ao longo do ano. 

A sinistralidade no setor agrícola é elevada, sendo que em 2017 o número de acidente fatais na 

União Europeias a 28 foi 453, sendo 21 em Portugal, colocando Portugal no nono lugar da lista 

dos países com mais acidentes fatais. No que respeita aos acidentes, para o mesmo ano, 2017, com 

mais de 3 dias de absentismo devido a acidentes de trabalho (AT) os números de União Europeia 

a 28 são de 155 476, com Portugal a ser responsável por 4797 destes acidentes e ficando assim na 

sexta posição de um ranking indesejado2. 

É neste contexto que surge o desenvolvimento desta Dissertação. A agricultura é uma atividade 

com números elevados de sinistralidade e a ilha de São Miguel tem na atividade agrícola um dos 

seus principais focos de desenvolvimento. 

Este trabalho está organizado do seguinte modo: 

• No capítulo 1 temos esta pequena introdução. 

• No capítulo 2, Fundamentação do Trabalho, são apresentadas as empresas que colaboram 

no Dissertação, o enquadramento tecnológico; enquadramento legal e normativo, o 

conhecimento científico e os objetos que se pretende atingir. 

• No capítulo 3, Materiais e Métodos, são apresentados a metodologia, equipamento, 

questionário e modelo de consentimento de tratamento de dadas para a realização desta 

Dissertação. 

• No capítulo 4, Resultados, são caracterizadas as empresas, trabalhadores, AT e relações 

entre variáveis. 

• No capítulo 5, Discussão, é apresentada a análise de resultados, possíveis medidas a 

implementar e limitações e vieses deste estudo. 

• No capítulo 6, Conclusões e Perspetivas Futuras, o título é autoexplicativo. 

• No capítulo 7, Bibliografia, é resumida a bibliografia utilizada para a realização da 

Dissertação. 

 

1 https://portaldoleite.azores.gov.pt/ (acedido a 20 de janeiro de 2020) 

2 https://ec.europa.eu/eurostat (acedido a 20 de janeiro de 2020) 

https://portaldoleite.azores.gov.pt/
https://ec.europa.eu/eurostat
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

2.1 Apresentação das Entidades onde a Dissertação foi Realizada 

Embora a Dissertação seja realizada de uma forma autónoma, foram criadas parcerias com três 

entidades de modo a que seja simplificado o acesso aos trabalhadores. 

2.1.1 Altiprado  

A Altiprado é uma exploração de 400 vacas leiteiras, sendo a maior da RAA. Tem uma área total 

de 550ha sendo que 350ha são dedicados à produção de leite através de pastagem e produção 

forrageira (silagem de erva e silagem de milho) e 200ha de floresta para a produção de madeira. 

A política de responsabilidade da empresa tem um foco especial no bem-estar animal, sendo uma 

referência na região. 

Nesta empresa, pretende-se entrevistar os trabalhadores que lidam diretamente com as vacas 

leiteiras, no que respeita às tarefas de ordenha, alimentação, transporte de animais e produto, 

limpeza e manutenção. 

O grupo Finançor, do qual a Altiprado – Empresa Agro-Pecuária da Achada das Furnas, S.A. faz 

parte, é o segundo maior grupo da RAA. Na Figura 1, é possível compreender o alcance das 

empresas que controla. 
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Figura 1 - Organigrama do Grupo Finançor 

 

Ao estudar a Altiprado, tem-se a possibilidade de interagir também com outras empresas do setor 

agrícola, podendo alargar a amostra, caso exista tempo disponível. As outras empresas do grupo 

que se enquadram no âmbito desta Dissertação são a Agraçor e Provipor (reprodução e produção 

de suínos), Noviçor (produção de novilhos), Quinta do Vale do Navio (galinhas poedeiras) e 

Quinta dos Portões Vermelhos (galinhas poedeiras, multiplicação de aves produção de frangos). 

2.1.2 Associação Agrícola de São Miguel  

A Associação Agrícola de São Miguel (AASM) é uma instituição de carácter associativo, com o 

objetivo de garantir aos seus associados serviços nas áreas de saúde animal, melhoramento animal, 

contabilidade agrícola, jurídico, projetos e aconselhamento agrícola. 

A AASM representa cerca de noventa por cento dos produtores de leite, tendo cerca de dois mil 

associados. 

A AASM é associada da Federação Agrícola dos Açores e da Confederação dos Agricultores de 

Portugal e participa de um modo ativo nestas instituições. A quantidade de associados que 

representa permite um maior poder de decisão. 

A participação da AASM neste de Dissertação permite o acesso a um conjunto de produtores de 

leite e de agricultores, que delegaram os serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

(SHST) a esta instituição. Pretende-se assim chegar a um maior número de trabalhadores e também 

obter dados de atividade mais precisos.  
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2.1.3 Fromageries Bel Portugal 

A Fromageries Bel Portugal, S.A, incorpora por fusão diferentes empresas de laticínios cuja 

origem eram: Lacto Lusa, S.A, Lacto Lima, S.A., Lacto Açoreana, S.A., Agrolactea, Produtos 

Alimentares, Lda. e a Lacticínios Loreto. 

A Fromageries Bel Portugal detém 2 fábricas, uma no continente português, em Vale de Cambra 

e outra na Ribeira Grande, na RAA, mais propriamente na ilha de São Miguel, nas quais são 

produzidos queijo, leite UHT, manteiga e produtos industriais como sendo o leite em pó e o soro. 

Na unidade fabril da Ribeira Grande são produzidos os queijos Terra Nostra e Loreto e o Leite de 

Pastagem Terra Nostra. É sobre a origem do leite para estes produtos que a presente Dissertação 

se irá dedicar. 

O programa “Leite de vacas felizes” permite a produção do leite de pastagem Terra Nostra. Para 

que seja um produto certificado, é necessária cooperação entre a Fromageries Bel Portugal e os 

seus produtores de leite, para que estes últimos sejam auditados regularmente, pela SGS (entidade 

certificadora externa), de modo a que se respeitem as seguintes cinco condições: 

• A pastagem – é a base de alimentação e estadia para o gado bovino, sendo alvo de 

avaliações periódicas; 

• Bem-estar animal – as vacas recebem cuidados de saúde e higiene, vivem nas pastagens ao 

ar livre, em comunidades bovinas, não sendo permitidos estábulos nem alimentação à base 

de ração; 

• Qualidade e segurança alimentar – sejam realizados testes regulares de qualidade, 

garantindo a rastreabilidade entre a ordenha, o armazenamento e o transporte do leite, que 

o leite seja recolhido diariamente e arrefecido com tempos curtos, para garantir a frescura 

e manter as suas propriedades nutricionais.  

• Produção sustentável – aplicação de boas práticas ambientais e consumo de energia e água 

de um modo mais eficiente; 

• Eficiência – através de suporte técnico e incentivo ao uso de sistemas informáticos 

ajustados à gestão de cada exploração. 

O compromisso existente com os produtores de leite permite, no âmbito desta Dissertação, realizar 

questionários a um conjunto de produtores com acesso a meios e tecnologias de vanguarda e 

avaliar o seu impacto nos AT no sector. 

2.2 Conceitos Básicos de Ordem Tecnológica 

O tipo de explorações, presentes na ilha de São Miguel, pode ser geralmente considerado de semi-

intensivo. As explorações, de dimensões pequenas, fragmentadas e dispersas, são utilizadas para 

a produção de erva/milho e posterior silagem, ou para pastoreio dos animais. Esta configuração 

das explorações obriga a deslocações frequentes do efetivo bovino, obrigando à circulação no meio 

rodoviário.  
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Embora o crescimento da erva nas pastagens seja contínuo, verificam-se períodos de carência nas 

zonas altas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e nas zonas mais baixas nos meses de julho 

e agosto. Isto obriga a tarefas de sementeira, corte e silagem de erva e posterior adubagem, tarefas 

estas que são realizadas com o recurso a tratores e equipamento agrícola. 

Como grande parte dos animais criados são leiteiros, as tarefas de ordenha são comuns na 

atividade. Para além da utilização das máquinas de ordenha, há que considerar que muitas vezes 

são efetuadas em horário noturno, há a necessidade de transportar o leite até aos postos de recolha. 

Os trabalhadores também têm de prestar apoio nas tarefas de cuidados veterinários e de 

higienização dos animais e respetivos espaços. 

Para além das tarefas realizadas nas explorações, também são da sua responsabilidade as tarefas 

administrativas, em tudo idênticas às realizadas em ambiente de escritório. 

2.3 Enquadramento Legal e Normativo 

A legislação e normas, relacionadas com os AT, aplicável às empresas e trabalhadores do setor 

agropecuário é a seguinte: 

• Regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais 

o Lei n.º 98/2009 de 4 de setembro; 

o Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do 

artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro; 

• Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho 

o Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro; 

• Portaria n.º 55/2010 de 21 de janeiro 

o Regula o conteúdo e o prazo de apresentação da informação sobre a atividade social 

da empresa, por parte do empregador, ao serviço com competência inspetiva do 

ministério responsável pela área laboral; 

o O conteúdo da informação sobre a atividade social da empresa é reportado no 

Anexo D; 

• Decreto-Lei n.º 106/2017de 29 de agosto 

o Regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes 

de trabalho; 

• Portaria n.º 14/2018 de 11 de janeiro 

o Regula o modelo de participação relativa a acidentes de trabalho, por parte dos 

empregadores, incluindo entidades empregadoras públicas que tenham transferido 

a responsabilidade pela reparação de acidentes de trabalho e de trabalhadores 

independentes ou de serviço doméstico, que consta do anexo I; 

o Regula o conteúdo, a forma e o prazo de envio de informação sobre os acidentes de 

trabalho, por parte de seguradores, que consta do anexo II; 
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o Regula o conteúdo, a forma e o prazo de envio de informação adicional para se 

proceder ao encerramento do processo de recolha de informação estatística relativa 

aos acidentes de trabalho, que consta do anexo III. 

• Normativo - 16º Conferencia da OIT 

o Resolução sobre as estatísticas das lesões profissionais: devidas a acidentes de 

trabalho. 

2.4 Conhecimento Científico 

2.4.1 Estatísticas Europeias 

Os números relativos aos AT com absentismo superior a três dias, em Portugal, têm vindo a 

diminuir (com base nos acidentes declarados), ver Figura 2, tal como a respetiva taxa de incidência. 

Em 2016 e 2017 a taxa de incidência já esteve abaixo da média europeia ver Figura 3. É de salientar 

que Portugal que ao contrário da União Europeia, a taxa de incidência dos AT com mais de 3 três 

dias tem vindo a diminuir. 

 

 

Figura 2 - Número de acidentes com 4 ou mais dias de absentismo 
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Figura 3 - Taxa de incidência de acidentes com 4 ou mais dias 

 

No que respeita aos acidentes fatais, Portugal, em 2016 e 2017 teve 21 mortes (Figura 4), o que 

implica uma taxa de incidência de 6,6 e 6,9 respetivamente (Figura 5). Esta média é superior à da 

União Europeia que tem vindo a aumentar. 

Nos anexos a este documento é possível consultar as tabelas que serviram de base a estes gráficos 

 

 

Figura 4 - Número de acidentes fatais 
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Figura 5 - Taxa de incidência de acidentes fatais 

 

2.4.2 Questionário EEAT 

O questionário simplificado apresentado por (Nunes, 2006), seleciona um conjunto de variáveis  

necessárias para caracterizar os AT no setor da indústria transformadora de rochas ornamentais. 

Esta metodologia é derivada da Estatísticas Europeias de Acidentes de Trabalho (EEAT) e permite 

depois expandir o estudo caso se pretenda alargar o âmbito e a profundidade de análise. A 

simplificação apresentada pode ser adaptada à presente Dissertação. As variáveis recolhidas 

também fazem parte dos modelos entregues em caso de AT o que permite fazer uma conexão com 

as estatísticas nacionais. 

Para a correta classificação e análise dos AT, o processo Registo, Investigação e Análise de 

Acidentes de Trabalho permite promover as boas práticas nos assuntos ligados aos AT. Este 

processo, é composto por uma metodologia estruturada e um protocolo do tipo "impresso - 

padrão". As fases do processo são as seguintes: 

• Recolha da informação 

o O empregador tem a obrigação legal de assegurar o registo interno da informação 

relativa aos AT; 

o A informação recolhida está de acordo com o EEAT; 

• Investigação e análise; 

o As causas e fatores relativos ao acidente, devem ser investigadas e analisadas, com 

um nível de investigação apropriado (básico, médio e aprofundado) de acordo com 

o critério de decisão aplicado. 

• Plano de ação 

o Garante que a empresa possui uma avaliação de riscos válida e que a mesma foi 

revista tendo em conta esta ocorrência; 

• Aprendizagem organizacional 
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o O conhecimento adquirido nesta fase deve ser transmitido às pessoas chave, com 

vista a contribuir para um processo de melhoria contínua. 

2.4.3 Revisão Sistemática 

A pesquisa bibliográfica para a Dissertação foi baseada na revisão sistemática referenciada em 

Prisma Statement3.  

As base de dados Scopus, Web of Science e Science Direct, foram as selecionadas para este estudo 

e as cominações de palavras-chave foram: 

• Agriculture & accidents at work; 

• Dairy farms & accidents. 

Para ambas as combinações, foram utilizados os seguintes critérios de seleção: 

• Data – 2015 a 2020; 

• Tipo de documento - article; 

• Fonte jornal; 

• Idioma – Inglês; 

• Outros – Agricultural and Biological Sciences AND Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology AND medicine AND Engineering AND Environmental Science. 

Com os resultados obtidos, foram retirados os duplicados e através da leitura dos resumos, 

retirados os artigos fora do tema em estudo. No final foram adicionadas três referências, obtidas 

na base de dados do orientador da Dissertação. 

O resultado fina desta pesquisa é apresentado na Figura 6 e o resumo dos artigos em Tabela 1. 

 

3 http://www.prisma-statement.org/ (acedido a 20 de janeiro de 2020) 

http://www.prisma-statement.org/
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Figura 6 - Prisma Flow Diagram 

 

PRISMA 2009 Flow Diagram

Studies included in 
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Tabela 1 - Lista de artigos selecionados 

 

 

Os setores da construção, agricultura e transportes são os setores económicos com os maiores 

índices de mortalidade relacionada com os acidentes ocupacionais (Melchior & Zanini, 2019). 

A agropecuária tem um impacto social positivo na comunidade e nos trabalhadores, o que contrasta 

com o impacto na SHST (Chen & Holden, 2017). A cultura de segurança não está enraizada nas 

empresas (Nunes, 2006). A atividade agropecuária apresenta um conjunto de fatores de risco 

elevado e as estatísticas indicam valores acima da média europeia, isto quando os comparamos 

com os outros setores de atividade (Ferreira, 2014). 

No estudo dos trabalhadores na atividade de aquacultura, verifica-se que a comunicação dos riscos 

aos trabalhadores é reduzida (Ngajilo & Jeebhay, 2019), o que aumenta o risco de acidente. A 

criação de procedimentos de segurança para as máquinas agrícolas e a formação regular dos 

trabalhadores, reduz significativamente o risco de AT (Bolsen, 2018) 

A falta de atenção, precário conhecimento dos riscos de acidente, (Cividino et al., 2018), o 

consumo de álcool (Jurek & Rorat, 2017), perda de controlo das máquinas agrícolas, transporte e 

manuseamento de equipamentos, ferramentas manuais, quedas do trabalhador e dos matérias com 

que trabalham são causas comuns de AT (Kogler, Quendler, & Boxberger, 2016) (Komarek, De 

Pinto, & Smith, 2020). Há que considerar que os efeitos socioeconómicos, e o sentimento de perda, 

Autor Ano Título

Peng, L., & Chan, A. H. S. 2019 A meta-analysis of the relationship between ageing and occupational safety and health.
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provocados pela morte de um trabalhador são muitas vezes descurados (Al-Abdallat, Oqailan, Al 

Ali, Hudaib, & Salameh, 2015). 

O número de AT graves e fatais nos trabalhadores mais velhos é duas vezes superior ao dos mais 

novos, no entanto, os acidentes não fatais são 5,8% inferiores no trabalhadores mais velhos (Peng 

& Chan, 2019). 

A investigação dos AT, como ferramenta analítica, pretende descobrir as causas dos mesmos. É 

fundamental que se consiga recolher informação relevante aquando da instigação. A utilização do 

modelo harmonizado europeu, EEAT e o acesso a bases de dados de AT são fundamentais para 

que melhor se os possa estudar (Salguero-Caparros, Suarez-Cebador, & Rubio-Romero, 2015). A 

utilização de um questionário simplificado, agiliza este procedimento (Nunes, 2006). 

A existência de formação regular no que respeita à SHST, melhora o conhecimento e aplicação de 

boas práticas de segurança por parte dos trabalhadores (Juárez-Carrillo, Liebman, Reyes, Ninco 

Sánchez, & Keifer, 2017). A sensibilização dos trabalhadores no que respeita ao modo de agir com 

os animais também reduz o número de AT (des Roches, Veissier, Boivin, Gilot-Fromont, & 

Mounier, 2016). Outra medida a implementar será a de aplicar testes ao álcool antes e durante as 

tarefas agrícolas (Jurek & Rorat, 2017). A implementação de legislação e o respeito pelas normas 

em relação ao produto final, também têm resultados positivos nos índices de sinistralidade (Wu et 

al., 2018). 

Segundo (Carvalho, Filipa; Melo, 2011) o método de matriz simples Somerville é o que garante 

melhores resultados no que se refere à proteção que confere ao trabalhador, sendo esta o indicado 

para a avaliação de risco. 

2.5 Objetivos da Dissertação 

O objetivo geral desta Dissertação é: 

• Caracterizar os AT na agropecuária na ilha de São Miguel. 

Os objetivos específicos são: 

• Tipificar a organização dos serviços de segurança e saúde da agropecuária, na ilha de São 

Miguel; 

• Adaptação de um modelo simplificado de questionário ao trabalhador e à empresa relativo 

ao setor agropecuário; 

• Desenvolvimento de uma aplicação que permita tratar de uma forma automática dos dados 

recolhidos através do questionário modelo; 

• Caracterizar os trabalhadores da agropecuária na ilha de São Miguel; 

• Caracterizar as explorações agropecuárias na ilha de São Miguel. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Metodologia 

Para a realização da Dissertação seguiram-se os passos apresentados na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Diagrama de atividades 

 

Para a adaptação dos questionários simplificados à empresa e ao trabalhador, foi efetuada uma 

adaptação do questionário simplificado desenvolvido por (Nunes, 2006). 

Foi desenvolvida uma página web, em HTML5, que apresenta o questionário simplificado e 

exporta os dados para um ficheiro, para posterior são classificação e análise. Estes questionários 

encontram-se no anexos “Questionário Empresa” e “Questionário Trabalhador”. 

Na Recolha de Dados foram aplicados os questionários desenvolvidos às empresas e trabalhadores 

que colaboraram com o estudo. A aplicação dos questionários decorreu entre 15 e 24 de junho de 
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2020, junto aos postos de recolha de leite da Fromageries Bel Portugal, em horário de entrega de 

leite, 06h30 até 12h00 e 16h00 até 20h00. 

Na Caracterização e Análise de Dados, foi utilizado o software Statistical Package for the Social 

Science (SPSS). Para a verificação de correlações entre os resultados obtidos para as diferentes 

variáveis, foi utilizado o teste do Qui-quadrado de Pearson. 

A Discussão de Resultados permite comparar os resultados obtidos, com os esperados e com 

resultados obtidos em outros estudos. 

Por fim são apresentadas as conclusões da realização da Dissertação, bem como sugeridos alguns 

trabalhos futuros. 

3.2 Equipamentos 

Para a realização da dissertação na fase de Recolha de Dados estava previsto a utilização de um 

computador portátil com ecrã tátil e um tablet para promover a utilização do software com base 

web desenvolvido. 

Por condicionalismos climatéricos e de acesso ao interior dos postos de recolha, não foi possível 

utilizar o equipamento digital, tendo os questionários sido preenchidos manualmente em papel. 

Nesta fase foi necessário ter em atenção o tipo de vestuário a utilizar, visto que os locais onde foi 

feita a aquisição dos dados são ao ar livre e com uma exposição significativa aos elementos 

naturais (principalmente chuva, vento e frio). 

Para todas as outras fases do estudo foi necessário um computador com sistema operativo 

Windows 10, com Office 365 instalado e o software open source para desenvolvimento “Web 

Designer” e o SPSS. 

3.3 Questionário 

Como referido anteriormente, para a adaptação dos questionários simplificados à empresa e ao 

trabalhador, foi feita uma adaptação do questionário simplificado desenvolvido por (Nunes, 2006). 

Foi inicialmente considerada uma amostra mínima de 50 trabalhadores e 10 empresas. Como 

existiu disponibilidade temporal e trabalhadores interessados em participar no estudo, a amostra 

foi expandida. 

Na Tabela 2 são apresentadas as variáveis selecionadas para caracterizar as empresas em estudo. 
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Tabela 2 - Variáveis para estudo estatístico - Empresa 

 

 

Para análise dos trabalhadores serão recolhidas as variáveis apresentadas na Tabela 3. 

 

Categoria Nível

A N.º Trabalhadores
[0]; [1-4]; [4-9]; [10-19]; [20-49]; [50-99]; 

[100-249]; [500-999]; [1000- ++]

B Volume de Negócios

[0]; [1-50 000]; [50 001-150 000];            

[150 001-500 000]; [50 001-1 500 000];     

[1 500 001-3 000 000];                                  

[3 000 001-5 000 000];                                  

[5 000 001-7 000 000];                                  

[7 000 001-15 000 000]

J Anos de atividade número inteiro

K Serviço de SHT Sim; Não

K1 Modalidade de organização de SHT Externo; Interno; Interempresas

L Serviço de Medicina no Trabalho Sim; Não

L1
Modalidade de organização de medicina no 

trabalho
Externo; Interno; Interempresas
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Tabela 3 - Variáveis para estudo estatístico - Trabalhador 

 

 

3.4 Proteção de Dados 

Dada a sensibilidade dos dados do trabalho e finalidade de recolha dos mesmos, optou-se por 

aplicar o direito de acesso aos dados (Artigo 15º) e/ou retificação (Artigo 16º), conforme o 

Categoria Nível

A

1 Categoria profissional texto

2 Idade número inteiro

3 Género Masculino; Feminino

4 Nacionalidade Lista de Nacionalidades

5 Escolaridade
[0]; [1-4]; 5-6[]; [7-9]; [10-12]; 

[Licenciatura]; [Mestrado]; [Doutoramento];

6 Situação Profissional Efetivo; Contrato a termo; Recibos Verdes

7 Horário praticado texto

8 Tempo de atividade na empresa inteiro

9 Tempo de experiência prof. na atual função inteiro

10 Tempo de experiência prof. no setor inteiro

11 Ascendentes familiares prof. no setor inteiro

12 Formação em SHST Sim; Não

B

1 Data do acidente AAAA/MM/DD

2 Hora do acidente hh:mm

3 Posto de trabalho texto

4 Tipo de local texto

5 Tipo de trabalho texto

6 Atividade física específica texto

7 Agente material da atividade física texto

8 Desvio texto

9 Agente material do desvio texto

10 Contato - modalidade da lesão texto

11
Agente material do contato - modalidade da 

lesão
texto

C 

1 Tipo de lesão texto

2 Parte do corpo atingida texto

3 Dias perdidos inteiro

4 IPP Sim; Não

Porque é que B8 aconteceu? texto

Porque é que ?? aconteceu? texto

Porque é que ?? aconteceu? texto

Porque é que ?? aconteceu? texto

Porque é que ?? aconteceu? texto

Observações texto
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Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), sempre que necessário. A minuta de 

consentimento informado, que pode ser consultada no anexo “modelo de documento para 

consentimento informado”, servirá de modelo para garantir que o RGPD é cumprido. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos resultam da caracterização de empresas do sector agropecuário e 

caracterização dos trabalhadores, e seus AT, envolvidos na entrega de leite à indústria. 

Em entrevistas realizadas nos postos de recolha de leite, foram contatados: 

• 35 empresas do setor agropecuário; 

• 57 trabalhadores. 

Da população acima, foi possível obter dados relativos a 27 AT em explorações agropecuárias. 

Salienta-se que nenhum destes acidentes foi oficialmente participado.  

 

4.1 Caracterização das Empresas 

Foram avaliadas 35 empresas, todas enquadradas no setor agropecuário. 

4.1.1 Número de Trabalhadores 

A totalidade das respostas obtidas, indicam que as empresas têm um número de trabalhadores que 

se enquadra no intervalo [1-4]. 

Dois entrevistados não responderam à questão, com o argumento que desconheciam quantas 

pessoas trabalhavam na empresa. 

4.1.2 Volume de Negócios 

O volume de negócios é apresentado na Figura 8 - Volume de negócios. 

 

 
 

 
 

Figura 8 - Volume de negócios 
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87% das empresas, têm um volume de negócios até 150 000€, sendo que, mais de metade das 

empresas, 57%, encontram-se na classe [50k€-150k€]. 

Não responderam a esta questão 5 entrevistados. 

4.1.3 Atividade Económica 

Responderam todas as empresas entrevistadas, e todas se enquadram nos seguintes pontos: 

• Agricultura e produção animal combinadas; 

• Culturas temporárias. 

4.1.4 Agricultura 

Parcelas de área agrícola 

Na Figura 9 - Parcelas de área agrícola, é possível ver a distribuição do número de parcelas por 

exploração agropecuária. 

 

 
 

 
 

Figura 9 - Parcelas de área agrícola 

 

71% das empresas têm até 8 parcelas, sendo 7 o número médio de parcelas afetas à área agrícola  

4 empresas optaram por não responder a esta questão. 

 

Tipo de culturas 

A totalidade das respostas obtidas indicaram que a culturas que realizam são: 

• milho e erva. 

Duas empresas optaram por não responder a esta questão. 

 

Área associada à agricultura 
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Na Figura 10, é apresentada a distribuição de área associada à agricultura. 

 

 
 

 
 

Figura 10 - Área associada à agricultura 

 

64% das empresas têm áreas associadas inferiores a 20 hectares. 

Um total de 7 empresas optaram por não responder a esta questão. 

4.1.5 Pecuária 

Parcelas dedicadas à pecuária 

As parcelas dedicadas à pecuária são as mesmas que estão dedicadas à agricultura. Assim os 

valores obtidos para este ponto são o indicados na Figura 9. 

 

Tipo de gado 

Todas empresas que reponderam tinham gabo do tipo bovino. 

Apenas 2 empresas não deram esta resposta. 

 

Efetivo animal 

Na Figura 11, é apresentada a distribuição do efetivo animal. 
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Figura 11 - Efetivo animal 

 

A média de animais por exploração é 86. 

Três empresas não responderam a esta questão 

4.1.6 Serviço de Segurança e Higiene no Trabalho 

Na Figura 12, é apresentada a distribuição da existência de serviços de SHST. 

 

 
 

 
 

Figura 12 - Serviços de SHST 

 

Três empresas não responderam a esta questão 

Todas as empresas que responderam à questão anterior, utilizam o serviço externo como 

modalidade de organização da SHST. 

4.1.7 Serviços de Medicina no Trabalho 

Na Figura 13, é apresentada a distribuição da existência de serviços de medicina no trabalho. 
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Figura 13 - Serviços de medicina no trabalho 

 

Três empresas não responderam a esta questão 

Todas as empresas que responderam à questão anterior, utilizam o serviço externo como 

modalidade de organização da medicina no trabalho. 

4.1.8 Anos de Atividade da Empresa 

Na Figura 14, é representada a distribuição por anos de atividades das empresas. 

 

 
 

 
 

Figura 14 - Anos de atividade da empresa 

 

As empresas com menos de 25 anos de atividade, representam 54% do total. A média de anos de 

atividade é de 24. 

Duas empresas optaram por não responder. 

4.2 Caracterização dos Trabalhadores 

Foram entrevistados 57 trabalhadores, pertencentes a 35 empresas. 
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4.2.1 Função 

A totalidade dos trabalhadores são produtores de leite, carne, milho e erva. 

4.2.2 Categoria Profissional 

A distribuição dos trabalhadores por profissão, é apresentada na Figura 15. 

 

 
 

 
 

Figura 15 - Categoria profissional dos trabalhadores 

 

Dos entrevistados, 82% são agricultores qualificados com o código EEAT 61 – Agricultores e 

trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais (e pescas). Os restantes 

trabalhadores, 18%, estão incluídos no código EEAT 92 – Trabalhadores não qualificados da 

agricultora (e pescas). 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.3 Idade 

Na Figura 16, é apresentada a distribuição etária dos trabalhadores entrevistados. 

 

 
 

 
 

Figura 16 - Idade dos trabalhadores 
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Os dados foram classificados de acordo com a metodologia adotada pela EEAT. A idade média 

dos trabalhadores é de 44 anos, com uma mediana de 49 anos. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.4 Género 

Na Figura 17 é apresentada a distribuição dos trabalhadores por género. 

 

 
 

 
 

Figura 17 - Distribuição dos trabalhadores por género 

 

Dos 57 entrevistados, 2 são do género feminino, representando 4 % da população. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.5 Nacionalidade 

A distribuição dos trabalhadores por nacionalidade é apresentada na Figura 18. 

 

 
 

 
 

Figura 18 - Distribuição dos trabalhadores por nacionalidade 

 

Os 2 trabalhadores não portugueses, têm nacionalidade canadiana, representando 4% do total dos 

entrevistados. 
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Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.6 Residência 

A área de residência dos trabalhadores é apresentada na Figura 19. 

 

 
 

 
 

Figura 19 - Área de residência dos trabalhadores 

 

Os concelhos mais representativos são Lagoa e Ribeira Grande, com 95% dos trabalhadores. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.7 Escolaridade 

A Figura 20 representa a distribuição dos trabalhadores de acordo com o mais alto grau de estudos 

concluídos. 

 

 
 

 
 

Figura 20 - Escolaridade dos trabalhadores 

 

Cerca de 43% dos entrevistados, têm mais do que o 2.º ciclo do ensino básico e nenhum tem 

estudos superiores. 

Do total de entrevistados, um optou por não responder a esta questão. 



Estudo estatístico de acidentes de trabalho na agropecuária: análise de caso na ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores   

Vasconcelos, Nuno 33 

4.2.8 Formação Específica 

Na Figura 21é apresentada a distribuição por formação específica para a função. 

 

 
 

 
 

Figura 21 - Formação específica 

 

Pouco menos de metade dos trabalhadores, 45%, não têm formação específica na área em que 

trabalham. 

Optaram por não responder a esta questão, 4 trabalhadores. 

4.2.9 Situação Profissional 

Na Figura 22 é apresentada a distribuição dos trabalhadores de acordo com a sua situação 

profissional. 

 

 
 

 
 

Figura 22 - Situação profissional dos trabalhadores 

 

Os trabalhadores independentes representam 75% dos entrevistados. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 
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4.2.10 Horário Praticado 

A Figura 23 apresenta a distribuição dos trabalhadores por escalões de horas semanais trabalhadas. 

 

 
 

 
 

Figura 23 - Horas semanais trabalhadas 

 

O intervalo [78-91] de horas semanais trabalhadas, representa 90% do total dos entrevistados que 

responderam a esta questão. 

Os trabalhadores que afirmaram trabalhar menos de 78 horas semanais, são empregados ou 

trabalhadores familiares. 

Optaram por não responder a esta questão cinco trabalhadores. 

4.2.11 Tempo de Atividade na Empresa 

A distribuição dos trabalhadores de acordo com o tempo de atividade na empresa é representada 

na Figura 24. 

 

 
 

 
 

Figura 24 - Tempo de atividade na empresa 

 

A média do tempo de atividade do trabalhador na empresa, é de 28,4 anos, sendo a mediana 24 

anos. 
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Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.12 Tempo de Experiência Profissional no Setor 

Na Figura 25 mostra a distribuição dos trabalhadores de acordo com o tempo de atividade no setor. 

 

 
 

 
 

Figura 25 - Tempo de atividade no setor 

 

O número de anos médio que o trabalhador tem na empresa é de 29,1. A mediana tem um valor de 

29 anos. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.13 Tempo de Experiência Profissional na Atual Função 

É apresentado na Figura 26 o tempo de atividade que os trabalhadores têm na atual função. 

 

 
 

 
 

Figura 26 - Tempo de atividade na função 

 

O número de anos médio que o trabalhador tem na empresa é de 29,1. A mediana tem um valor de 

29 anos. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 
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4.2.14 Ascendentes Profissionais no Setor 

A existência de ascendência familiar no setor agropecuário é representada pelos gráficos da Figura 

27. 

 

 
 

 
 

Figura 27 - Ascendência familiar no setor 

 

A maioria dos trabalhadores têm ascendência familiar no setor agropecuário, representando 82% 

do total. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.2.15 Formação em SHST 

A distribuição dos trabalhadores quanto à formação em SHST, é apresentada na Figura 28. 

 

 
 

 
 

Figura 28 - Formação em SHST 

 

Pouco mais de metade dos trabalhadores, 51%, reponderam que tinham formação em SHST. 

Não responderam a esta questão cinco trabalhadores. 
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4.3 Caracterização dos Acidentes de Trabalho 

Dos 57 trabalhadores, 27 responderam que tiveram um AT e 30 optaram por não responder. 

Os dados apresentados de seguida irão refletir os 27 AT. 

4.3.1 Data do Acidente 

Na Figura 29 é apresentada a distribuição da data dos AT. 

 

 
 

 
 

Figura 29 - Data do último AT 

 

A totalidade dos acidentes relatados ocorreram há menos de seis meses, sendo que 69% foram há 

menos de um mês. 

Todos os entrevistados participaram nesta questão. 

4.3.2 Hora do Acidente 

Na Figura 30 é representada a distribuição do último AT em relação à hora a que ocorreu. 

 

 
 

 
 

Figura 30 - Período horário do último AT 
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Não foram relatados acidentes ocorridos durante a noite. 

Não responderam a esta questão oito trabalhadores. 

4.3.3 Posto de Trabalho 

O posto de trabalho habitual foi onde os trabalhadores, que responderam à questão, se encontravam 

durante o último AT. 

Optaram por não responder a esta questão dois trabalhadores. 

4.3.4 Tipo de Local 

O tipo de local do último AT é apresentado na Figura 31. 

 

 
 

 
 

Figura 31 - Tipo de local do último AT 

 

O local de produção animal corresponde a 72% do total de respostas obtidas. 

Não responderam a esta questão dois trabalhadores. 

4.3.5 Tipo de Trabalho 

O tipo de trabalho realizado durante o último AT é apresentado na Figura 32. 
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Figura 32 - Tipo de trabalho realizado durante último AT 

 

Para o código EEAT 33 Tarefa do tipo agrícola com animais vivos, foi efetuada uma divisão dos 

resultados, tendo 8 dos 12 trabalhadores referido que o acidente ocorreu durante a ordenha e os 

restantes na deslocação dos animais. 

Optaram por não responder a esta questão três trabalhadores. 

4.3.6 Atividade Física Específica 

A atividade física específica realizada durante último AT está representada na Figura 33. 

 

 
 

 
 

Figura 33 - Atividade física específica realizada durante último AT 

 

Optaram por não responder a esta questão três trabalhadores. 

4.3.7 Agente Material da Atividade Física Específica 

O agente material de atividade física específica durante último AT é apresentado na Figura 34. 
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Figura 34 - Agente material de atividade física específica durante último AT 

 

Máquinas e equipamentos em conjunto com os veículos terrestres representam 72% dos agentes 

materiais do último AT. 

Optaram por não responder a esta questão dois trabalhadores. 

4.3.8 Desvio 

O desvio da atividade física específica, que provocou o último AT, é apresentado na Figura 35. 

 

 
 

 
 

Figura 35 - Desvio da atividade física específica 

 

O código EEAT 50 Escorregamento ou hesitação com queda, queda de pessoa, representa 26% do 

desvio. 

Optaram por não responder a esta questão quatro trabalhadores. 

4.3.9 Agente Material do Desvio 

O agente material do desvio é apresentado na Figura 36. 
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Figura 36 - Agente material do desvio 

 

Optaram por não responder a esta questão oito trabalhadores. 

4.3.10 Contato – Modalidade da Lesão 

A modalidade da lesão no que respeita ao contato é apresenta em Figura 37. 

 

 
 

 
 

Figura 37 - Modalidade da lesão 

 

Optaram por não responder a esta questão dezoito trabalhadores. 

4.3.11 Agente Material do Contato – Modalidade da Lesão 

A modalidade da lesão no que respeita ao agente material do contato é apresenta em Figura 38. 
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Figura 38 - Agente material de contato 

 

Optaram por não responder a esta questão dezassete trabalhadores. 

4.3.12 Tipo de Lesão 

Na Figura 39 é apresentado o tipo lesão ocorrido resultante do último acidente. 

 

 
 

 
 

Figura 39 - Tipo de lesão 

 

O código EEAT 021 Fraturas simples ou fechadas representa 35% das ocorrências. 

Optaram por não responder a esta questão quatro trabalhadores. 

4.3.13 Parte do Corpo Atingida 

A parte do corpo atingida durante o último AT está distribuída de acordo com apresentado na 

Figura 40. 
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Figura 40 - Parte do corpo atingida 

 

Optaram por não responder a esta questão cinco trabalhadores. 

4.3.14 Dias Perdidos 

É representado na Figura 41 o número de dias perdidos em resultado do último AT. 

 

 
 

 
 

Figura 41 - Dias perdidos 

 

Optaram por não responder a esta questão onze trabalhadores. 

4.3.15 Comunicação do Acidente e IPP 

Dos 27 AT descritos nenhum foi comunicado, daí não haver relato de Incapacidade Permanente 

Parcial (IPP). 
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4.4 Relação Entre Variáveis 

4.4.1 Relação com a Faixa Etária 

Para testar a hipótese de ter ou não AT ser independente da faixa etária, aplicou-se o teste do Qui-

quadrado de Pearson. O resultado obtido do Qui-quadrado de Pearson foi 13,264 com uma 

significância de 0,039 (p<0,05). Aceita-se a hipótese alternativa, de que há relação entre a faixa 

etária e a ocorrência de AT. 

Como se pode ver na Figura 42, nas faixas etárias [45-54] e [55-64] ocorreram mais acidentes, na 

faixa superior a 64, todos os indivíduos tiveram acidentes pode-se assim concluir que ocorrem 

mais AT a partir dos 45 anos, representando 70% do total dos AT ocorridos. Na faixa inferior a 18 

anos, foram igualmente observados mais acidentes. 

 

 
Figura 42 - Relação idade vs. AT 

 

4.4.2 Relação com a Escolaridade 

Para testar a hipótese de ter ou não AT ser independente da escolaridade, aplicou-se o teste do 

Qui-quadrado de Pearson. O resultado obtido do Qui-quadrado de Pearson foi 4,371 com uma 

significância de 0,358 (p>0,05). Rejeita-se a hipótese alternativa, de que há relação entre a 

escolaridade e a ocorrência de AT. 
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Como se constata na Figura 43, a percentagem de AT foi inferior nos grupos com maior 

escolaridade. No grupo sem escolaridade não ocorreram acidentes. 

 

 
Figura 43 - Relação escolaridade vs. AT 

 

4.4.3 Relação com a Formação Específica 

Para testar a hipótese de ter ou não AT ser independente da formação específica, aplicou-se o teste 

do Qui-quadrado de Pearson. O resultado obtido do Qui-quadrado de Pearson foi 0,053 com uma 

significância de 0,817 (p>0,05). Rejeita-se a hipótese alternativa, de que há relação entre a 

formação específica e a ocorrência de AT. 

A Figura 44 mostra pouca diferença de ocorrência de AT dentro de cada grupo de formação 

específica. No grupo com formação específica foi maior o número de trabalhadores sem ocorrência 

de AT, no entanto, no grupo sem formação específica foi também maior o número de trabalhadores 

sem ocorrência de AT. 
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Figura 44 - Relação formação específica vs. AT 

 

4.4.4 Relação Idade com tipo de lesão músculo-esquelética 

Os AT englobam uma série de afetações, como infeções e traumatismos. A lesão músculo-

esquelética foi considerada incluindo as lesões com os códigos EEAT: 

• 030 Deslocações, entorses e distensões; 

• 021 Fraturas simples ou fechadas; 

• 120 Lesões múltiplas 

Para testar a hipótese de relação entre a idade e a lesão músculo-esquelética, aplicou-se o teste do 

Qui-quadrado de Pearson. O resultado obtido do Qui-quadrado de Pearson foi 9,775 com uma 

significância de 0,134 (p>0,05). Rejeita-se a hipótese alternativa, de que há relação entre a idade 

e a lesão músculo-esquelética. 

Na Figura 45 verifica-se que nas faixas etárias mais avançadas os AT ocorridos foram mais do tipo 

lesão músculo-esquelética. A partir dos 45 anos 73% dos AT ocorridos resultaram em lesões 

músculo-esqueléticas. 
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Figura 45 - Relação idade vs. lesão músculo-esquelética 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Análise de Resultados 

Todas as empresas analisadas estão incluídas nas microempresas, tendo menos de 10 efetivos, 

volume de negócios anual inferior a 2 milhões de euros. Através dos dados disponibilizados pela 

Bel Portugal, sabe-se que existem empresas com dimensões muito maiores, mas estas não foram 

incluídas no estudos pelas razões indicadas no ponto 5.3Limitações e Vieses. 

A dedicação principal é à produção de leite, tendo uma atividade complementar com a produção 

de carne, milho e erva. A especialização na atividade é reduzida, o que pode provocar uma menor 

produtividade, no entanto permite alguma flexibilidade quanto à variação da procura dos produtos 

que disponibilizam para o mercado.  

O emparcelamento dos terrenos leva a frequentes deslocações tendo sido relatados acidentes de 

viação. Este emparcelamento é muito frequente na RAA e o Governo Regional dos Açores tem 

medidas de apoio para o minimizar, no entanto, o peso cultural relativo às propriedades que sempre 

foram da família está muito presente. Por outro lado, as más condições das vias aumento o risco 

de acidente e estão em curso melhoramentos na rede viária de acesso aos terrenos agrícolas. 

A pequena dimensão das explorações, e por sua vez, o número reduzido de animais (média de 86 

animais por exploração), comparado com os resultados obtidos por (Ferreira, 2014), não permite 

a otimização de recursos humanos e materiais, levando a uma maior fadiga acumulada e ao 

aumento do risco de acidente. 

Os SHST e medicina no trabalho têm valores opostos aos obtidos por (Ferreira, 2014), tal é devido 

à obrigação de cumprimento legal para que sejam obtidos os subsídios à produção (leite e carne) 

e ao efetivo bovino. De salientar que a atividade agrícola é altamente subsidiada na RAA. 

As empresas com mais de 15 anos de atividade representam 82% do total, sendo que a idade média 

destas empresas é mais baixa do que a obtida por (Ferreira, 2014). Os diferentes quadros de apoio 

comunitário europeu, levam a que novas empresas sejam criadas de modo a maximizar os apoios. 

Como 82% dos trabalhadores são agricultores qualificados, seria de esperar um valor mais alto 

para a formação em SHST. Esta discrepância pode indicar uma subvalorização da SHST e 

justificar o número de acidentes recentes, dado que uma das funções do agricultor qualificado é 

supervisionar e dar formação aos trabalhadores sobre culturas agrícolas mistas e normas de 

higiene, saúde e segurança no trabalho. 

A distribuição de idade dos trabalhadores não é uma distribuição normal, verificando-se um 

envelhecimento da população no setor.  

Foram identificados 6 trabalhadores com idades inferiores a 18 anos, todos eles familiares dos 

proprietários das empresas, sendo que 4 tinham menos de 15 anos. Esta situação, sendo 
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identificada num posto de recolha de leite, pode não demonstrar a realidade do setor, podendo os 

números reais serem muito superiores. 

No que respeita ao género, apenas 4 % eram do género feminino. O valor real destes dados poderá 

ser mais elevado. As tarefas de limpeza e organização das alfaias agrícolas são realizadas nos 

armazéns, que normalmente estão junto às habitações e tradicionalmente, nos Açores, o género 

feminino não se dedica às atividades agrícolas no exterior. 

Foram identificados dois trabalhadores com dupla nacionalidade portuguesa e canadiana, tendo 

estes numa primeira fase se identificado como canadianos. Há uma forte probabilidade de 

existirem mais trabalhadores com dupla nacionalidade, mas é prática comum não referir caso não 

tenham nascido no estrangeiro. Não se detetaram quaisquer imigrantes, dado que a RAA não é um 

destino comum para este tipo de trabalhadores. 

Embora a distribuição dos trabalhadores por área de residência, indique uma predominância de 

Lagoa e Ribeira Grande, tal fato está relacionado com a localização dos postos de recolha de leite 

onde foram realizadas as entrevistas. Estes postos estão todos nestes dois concelhos, mas os 

restantes concelhos da ilha também possuem postos de recolha. A entrega do leite é efetuada no 

local mais próximo da ordenha e como se constata pelos resultados obtidos, os trabalhadores 

habitam próximo do seu local de trabalho. 

A distribuição dos resultados obtidos quanto ao nível de escolaridade, está em linha com o estudo 

realizado por  (Ferreira, 2014), embora os níveis mais altos, secundário e universitário, não tenham 

a mesma distribuição. Dada a dimensão das empresas, seria de esperar estes resultados, mas 

mesmo para as empresas com maior dimensão, a zona onde foram efetuadas as entrevistas é 

propícia a um nível de estudos menor, já que é um trabalho braçal.  

A formação especifica para as funções desempenhas teve uma resposta negativa por parte de 45% 

dos trabalhares. Este valor pode estar enviesado por a formação em contexto de trabalho, não ser 

considerada formação por parte dos trabalhadores. Aquando do fornecimento dos equipamentos 

de recolha e transporte de leite, sabemos que é dada formação por parte da indústria leiteira, e tal 

foi comprovado pelos registos dos postos de recolha. 

Como seria de esperar, a grande maioria dos trabalhadores entrevistados, 75%, são trabalhadores 

independentes, dado que trabalham para microempresas.  

O número elevado de horas de trabalho já seria de esperar, e é comum noutras regiões, (Ferreira, 

2014), tal é devido à necessidade contínua de alimentar, higienizar e ordenhar os animais, 

associado ao baixo número de trabalhadores por empresa. 

O tempo de atividade na empresa, mostra uma pouca rotatividade no sector. Este valor é 

justificável por termos trabalhadores empregados nas suas próprias empresas. 

Os resultados obtidos para os tempos de experiência no setor e na atual função são idênticos, sendo 

a razão devida à dimensão reduzidas das empresas, cada trabalhador tem de fazer todas as tarefas, 

não existindo rotatividade nem especialização nas funções, e ao início da experiência ainda muito 

jovens. Para muitos trabalhadores a diferença entre anos de experiência e idade ronda os 6 anos, 

tendo muitos relatado que iam ordenhar os animais antes de irem para as aulas. 
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Como se pode deduzir no parágrafo anterior, a existência de ascendentes familiares no setor é 

muito elevada, abrangendo 82% do total de trabalhadores entrevistados. 

Embora a maioria das empresas tenham serviços de SHST e medicina no trabalho, a resposta à 

formação em SHST não é tão significativa, ficando com valores mais próximos do apresentado no 

estudo de (Ferreira, 2014). Na RAA é obrigatória esta formação para atribuição de bonificações, 

o que indica que os trabalhadores não têm uma real perceção da formação que tiveram ou que a 

mesma apenas existe na documentação. 

Dos 57 trabalhadores, 30 optaram por não responder à parte do questionário sobre AT. Com esta 

situação, ficamos sem saber se tinham ou não ocorrido AT com estes entrevistados. 

Os acidentes relatados ocorreram todos há menos de 6 meses, isto indica uma frequência de 

acidentes muito elevada, revelando uma precariedade na cultura de segurança das empresas. 

Destes AT, 69% ocorreram há menos de 1 mês, o que corrobora a conclusão anterior. 

A maioria dos acidentes,  ocorreram no período da manhã, tal como observado por (Ferreira, 2014). 

É de salientar que não foram relatados acidentes durante a noite. 

A indicação do posto de trabalho habitual ter a maior taxa de AT é justificada pela pequena 

dimensão das empresas e que cada trabalhador tem de efetuar todas as atividades, logo, todos os 

postos de trabalho são os habituais. 

Como seria de esperar, o local de produção animal engloba a maioria dos AT. A imprevisibilidade 

das reações dos animais são um fator que contribui para este ponto acrescido ao relevo e 

morfologia dos terrenos de pastoreio.  

O tipo de trabalho com animais e as tarefas agrícolas no solo, representam 75% dos acidentes e 

também nestas situações a imprevisibilidade dos animais, acrescidos ao relevo e morfologia dos 

solos contribuem para o aumento do risco de acidente.  

Perto de três quartos dos AT envolvem máquinas e veículos terrestres, o que com a falta de 

formação específica para a utilização destes equipamentos, associado às condições climatéricas 

variáveis da RAA, justificam estes números. A perda de controlo do equipamento e o 

escorregamento com queda como principais desvios, corroboram esta justificação. 

O tipo de lesão mais frequente são as fraturas simples ou fechadas, o que indica uma falta de 

cultura de segurança nas empresas. 

As partes do corpo atingidas são diversas, o que não permite tirar mais conclusões para além da 

falta de cultura de segurança. Talvez com uma maior amostra esta situação possa ser esclarecida. 

Mais de metade dos trabalhadores acidentados não perderam dias de trabalho, esta situação não se 

deve à baixa gravidade dos acidentes, mas sim à necessidade de continuar a laborar e garantir o 

rendimento. Apenas quando o acidente impede a locomoção no terreno é que o trabalhador 

considera ficar em recuperação. 

Nenhum dos trabalhadores entrevistados relatou qualquer acidente às seguradoras ou às 

autoridades competentes. Esta prática foi justifica com a elevada burocracia e possibilidade de os 

prémios de seguro aumentarem. 
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A análise da relação entre as variáveis permite-nos avaliar os pontos de possível melhoria ou 

redução do número de AT, através de uma relação causal do respetivo AT. 

Relativamente à faixa etária encontrou-se uma relação da ocorrência do AT com a idade mais 

avançada. Encontrando-se uma diferença estatisticamente significativa na ocorrência do AT a 

partir da faixa etária [45-54] anos. Com efeito, na faixa etária de mais de 64 anos, todos os 

trabalhadores tiveram AT. Do total de AT ocorridos, 70% foram verificados nos trabalhadores 

com mais de 45 anos de idade. Uma das causas possíveis para este aumento do número de AT 

poderá ser o excesso de confiança, em conjunto com a fadiga acumulada. De igual forma, a idade 

mais avançada pode associar-se a um défice de concentração tendo em conta as co-mobilidades 

acumuladas a partir dos 45 anos de idade. 

O maior número de AT ocorridos na faixa inferior a 18 anos, pode-se justificar pela imaturidade 

ou inexperiência dos trabalhadores desta faixa etária. 

Da análise dos resultados obtidos verificou-se não haver relação entre a escolaridade dos 

trabalhadores e a ocorrência de AT. O esperado seria uma menor incidência de AT nos trabalhares 

com maior escolaridade, tendo em conta que a formação escolar permite normalmente ter melhores 

conhecimentos para a evicção de AT. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por 

(Ferreira, 2014). 

Relativamente à formação específica não se verificou relação com o número de AT e existência 

da mesma. No grupo de trabalhadores sem formação específica, houve uma maior proporção de 

não ocorrência de acidentes do que da sua ocorrência. Uma possível justificação é reduzida 

qualidade da formação ou a inadequabilidade de transmissão de conhecimentos ao grupo alvo. 

Verificou-se uma tendência para maior incidência de lesão músculo-esquelética nas idades mais 

avançadas, no entanto, não houve uma diferença estatisticamente significativa. Em contexto de 

idade mais avançada, seria de esperar uma incidência superior deste tipo de lesão, tento em conta 

a limitação motora crescente ao longo da idade e fragilidade associada do organismo. 

5.2 Possíveis Medidas a Implementar 

Por forma a reduzir a ocorrência de AT propõem-se medidas de abrangência global: 

• A redução do emparcelamento das explorações agropecuárias, permitirá a redução das 

deslocações entre parcelas em exploração, diminuindo o risco de acidentes de viação e de 

condução de animais. Este tipo de acidente é causador de um grande número de lesões 

graves e algum absentismo, dado que, mesmo com limitações motoras grande parte dos 

trabalhadores não interrompem a sua atividade. 

• O investimento em formação específica pode reduzir o número de AT e/ou a sua gravidade, 

através da transmissão de conhecimentos técnicos de manuseamento de máquinas, 

sistematização de procedimentos e sensibilização para a prevenção da sinistralidade. 

• O aumento da escolaridade dos trabalhadores poderá facilitar a aquisição de novos 

conhecimentos técnicos e por sua vez levar a uma maior especialização. Poderá ser 
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implementado, no programa do ensino básico, medidas preventivas de AT e transversais a 

todas as atividades. 

• A promoção de ações de sensibilização e formação, com foco na prevenção de AT, será 

uma mais valia e poderá trazer melhorias significativas aos trabalhadores e ao setor em 

geral. 

5.3 Limitações e Vieses 

Embora tivessem sido acautelados os meios informáticos para os questionários, a situação “Covid-

19” impediu a utilização do interior dos postos de recolha de leite, obrigando a que os questionários 

fossem preenchidos no exterior e expostos às condições climatéricas o que impediu a utilização 

dos meios informáticos disponíveis, já que os mesmos não eram resistentes à chuva. Esta situação 

obrigou ao processo de transcrição de dados do suporte físico para o digital, sendo possível a 

existência de erros neste processo. 

Também pelas restrições do Covid-19, não foi possível aceder aos edifícios administrativos, nem 

explorações das empresas indicadas inicialmente. Esta situação provocou que os dados obtidos 

fossem mais focados em PME, mais propriamente nas microempresas. 

Alguns trabalhadores sentiram constrangimentos na resposta a algumas questões, principalmente 

em relação à empresa, nomeadamente: 

• Volume de negócios 

• Número de parcelas 

• Área associada 

A dissociação dos questionários empresa e trabalhador não permite fazer comparações entre 

pontos dos dois questionários. A relação de sinistralidade com o tamanho da empresa, seria uma 

mais valia. 

A amostra reduzida afetou a obtenção de resultados e a possibilidade de análise da relação entre 

variáveis. O número de trabalhadores entrevistados foi muito afetado pela disponibilidade 

temporal para a realização dos questionários. Inicialmente estavam previstas 7 semanas para a 

realização dos questionários, mas só foram disponibilizadas 2 semanas a tempo parcial em apenas 

uma empresa de recolha de leite, dado o contexto de confinamento. 

Da amostra apenas dois dos trabalhadores eram do género feminino não havendo possibilidade de 

relacionar o género com os acidentes. 

A dimensão das empresas em que os trabalhadores prestavam serviço, também enviesou os 

resultados, já que todos os postos de trabalho são habituais. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusões 

Com este trabalho foi possível caracterizar uma amostra das empresas, trabalhadores e AT na ilha 

de São Miguel, RAA. 

As empresas observadas são microempresas, com efetivo animal de pequena dimensão, com 

emparcelamento significativo, e com os serviços de SHST e medicina no trabalho externos. Estas 

características podem aumentar a ocorrência de AT. 

Os trabalhadores da amostra representam uma população envelhecida, existindo, também, trabalho 

infantil. A diversificação de género não se verificou, pois, os questionários foram apenas aplicados 

nos postos de recolha de leite, onde o trabalho é predominantemente efetuado por homens. 

Com a análise dos AT relatados e as circunstâncias em que ocorreram, obteve-se uma relação entre 

a idade e a ocorrência de acidentes, conclui-se que os trabalhadores com idade mais avançada têm 

uma maior incidência de AT. 

Observou-se uma tendência para a ocorrência de mais AT na ausência de formação específica e 

nos níveis de mais baixa escolaridade, não havendo uma diferença estatisticamente significativa. 

De igual modo, não se obteve uma relação com relevância estatística entre a ocorrência de lesões 

músculo-esqueléticas e a idade avançada. 

A principal forma de reduzir os AT é a prevenção. Embora as empresas demonstrem que os 

trabalhadores têm formação, os trabalhadores indicam o contrário e o número de AT é elevado 

independentemente da formação do trabalhador. 

6.2 Perspetivas Futuras 

A maioria das empresas deste estudo tinha os serviços administrativos, medicina do trabalho e 

higiene e segurança no trabalho em empresas externas. Dada esta situação, é possível através de 

uma parceria com a AASM, estudar uma faixa alargada das empresas do setor agrícola. 

Alargando o estudo a todos os postos de recolha de leite e acrescentando as empresas que possuem 

pasteurização própria, será possível cobrir todos os trabalhadores diretos do setor.  

Sendo este um setor muito regulado, através de uma parceria com a Secretaria Regional da 

Agricultura e Pescas, poderá ser implemento este mesmo estudo, corrigido em relação às lacunas 

apresentadas, à totalidade dos trabalhadores e empresas. 

Alterando o questionário de modo a excluir os valores escalares de todas as variáveis, retirando as 

questões de reporte obrigatório da empresa, e relacionando cada trabalhador a uma empresa, será 

possível aumentar a fiabilidade da informação recolhida. 
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ANEXOS 

Tabela 4 - Número de acidentes com 4 ou mais dias de absentismo 

 

 

GEO/TIME 2014 2015 2016 2017

European Union - 28 countries 177 127 169 606 168 428 155 476

European Union - 27 countries (2007-2013) 176 618 168 974 167 799 154 810

Belgium 359 335 408 386

Bulgaria 59 64 38 59

Czechia 2 620 2 523 2 521 2 467

Denmark 1 203 1 049 1 157 1 192

Germany (until 1990 former territory of the FRG) 65 719 61 767 64 131 53 142

Estonia 376 304 286 244

Ireland 1 968 1 888 1 097 846

Greece 89 91 81 104

Spain 26 191 27 527 27 602 29 344

France 16 112 16 249 16 388 14 167

Croatia 509 632 629 666

Italy 32 537 31 095 29 222 27 661

Cyprus 31 26 40 34

Latvia 66 69 67 77

Lithuania 158 146 134 166

Luxembourg 155 134 143 119

Hungary 751 757 979 701

Malta 21 22 23 17

Netherlands 2 368 543 344 1 449

Austria 4 669 3 946 4 017 4 344

Poland 1 206 1 250 1 197 1 284

Portugal 6 308 6 554 5 792 4 797

Romania 112 133 146 159

Slovenia 371 397 318 310

Slovakia 479 517 484 493

Finland 4 265 3 713 3 657 3 716

Sweden 636 579 517 521

United Kingdom 7 790 7 298 7 008 7 011

Norway 145 207 213 208

Switzerland 1 443 2 022 1 583 1 640
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Tabela 5 - Taxa de incidência de acidentes com 4 ou mais dias de absentismo 

 

 

GEO/TIME 2014 2015 2016 2017

European Union - 28 countries 1 887,01 1 890,9 2 011,09 2 098,79

European Union - 27 countries (2007-2013) 1 892,58 1 899,9 2 015,68 2 104,06

Belgium 1 722,9 625,57 1 786,03 1 765,78

Bulgaria 72,56 76,86 43,72 68,31

Czechia 1 716,72 1 925,95 1 669,08 1 685,89

Denmark 1 789,4 1 531,46 1 520,69 1 273,68

Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1 998,93 1 876,04 1 967,47 1 816,07

Estonia 1 559,56 1 630,73 1 594,26 1 055,45

Ireland 1 805,81 1 811,47 1 034,72 766,53

Greece 18,55 197,68 73,9 96,92

Spain 4 128,9 4 366,52 4 283,37 4 446,8

France 5 118,17 5 223,01 5 360,95 5 312,04

Croatia 933,71 834,12 1 250,92 1 325,98

Italy 4 008,27 3 689,31 3 305,65 3 174,96

Cyprus 344,44 298,64 311,65 388,7

Latvia 296,42 196,65 314,3 307,72

Lithuania 307,84 275,09 261,49 333,01

Luxembourg 2 268,74 1 979,32 4 598,07 3 429,39

Hungary 562,05 518,07 661,22 436,91

Malta 864,02 731,47 888,52 780,92

Netherlands 2 853,27 670,9 418,13 1 665,81

Austria 2 347,11 2 099,4 4 846,39 5 500,86

Poland 70,13 67,59 74,19 220,3

Portugal 1 621,24 1 913,4 1 819,37 1 575,54

Romania 96,9 109,85 115,05 121,37

Slovenia 2 229,3 2 405,77 1 990,36 1 965,26

Slovakia 579,61 871,19 840 918,62

Finland 4 116,8 3 530,84 3 599,41 4 004,31

Sweden 635,5 585,78 548,47 508,36

United Kingdom 2 457,26 2 055,65 1 979,71 2 026,37

Norway 563,25 652,8 646,39 607,92

Switzerland 2 645,38 3 747,64 4 509,2 3 353,78
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Tabela 6 - Número de acidentes fatais 

 

 

GEO/TIME 2014 2015 2016 2017

European Union - 28 countries 542 513 510 453

European Union - 27 countries (2007-2013) 542 511 505 449

Belgium 0 4 0 0

Bulgaria 8 8 2 7

Czechia 8 10 9 15

Denmark 7 3 12 9

Germany (until 1990 former territory of the FRG) 96 73 76 67

Estonia 1 1 1 2

Ireland 26 20 24 25

Greece 2 2 1 4

Spain 55 41 45 40

France 22 30 44 24

Croatia 0 2 5 4

Italy 94 95 76 62

Cyprus 0 0 2 0

Latvia 5 6 7 3

Lithuania 12 4 8 5

Luxembourg 1 0 2 0

Hungary 6 5 19 12

Malta 1 0 0 0

Netherlands 1 0 0 0

Austria 69 63 54 27

Poland 11 22 10 16

Portugal 25 32 21 21

Romania 32 37 45 43

Slovenia 4 1 3 2

Slovakia 5 6 2 4

Finland 6 6 7 4

Sweden 10 6 6 12

United Kingdom 35 36 29 45

Norway 22 9 8 6

Switzerland 5 3 4 1
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Tabela 7 - Taxa de incidência de acidentes fatais 

 

  

GEO/TIME 2014 2015 2016 2017

European Union - 28 countries 5,78 5,72 6,09 6,12

European Union - 27 countries (2007-2013) 5,81 5,75 6,07 6,11

Belgium 0 7,47 0 0

Bulgaria 9,84 9,61 2,3 8,11

Czechia 5,24 7,63 5,96 10,25

Denmark 10,41 4,38 15,77 9,61

Germany (until 1990 former territory of the FRG) 2,92 2,22 2,33 2,29

Estonia 4,15 5,37 5,57 8,65

Ireland 23,86 19,19 22,63 22,65

Greece 0,42 4,34 0,91 3,73

Spain 8,67 6,5 6,98 6,06

France 6,99 9,64 14,39 9

Croatia 0 2,64 9,94 7,96

Italy 11,58 11,27 8,6 7,12

Cyprus 0 0 15,58 0

Latvia 22,46 17,1 32,84 11,99

Lithuania 23,38 7,54 15,61 10,03

Luxembourg 14,64 0 64,31 0

Hungary 4,49 3,42 12,83 7,48

Malta 41,14 0 0 0

Netherlands 1,44 0,27 0,24 0,29

Austria 34,69 33,52 65,15 34,19

Poland 0,64 1,19 0,62 2,75

Portugal 6,43 9,34 6,6 6,9

Romania 27,69 30,56 35,46 32,82

Slovenia 24,04 6,06 18,78 12,68

Slovakia 6,05 10,11 3,47 7,45

Finland 5,79 5,71 6,89 4,31

Sweden 10 6,07 6,37 11,7

United Kingdom 11,04 10,14 8,19 13,01

Norway 85,5 28,43 24,31 17,51

Switzerland 9,17 5,56 11,39 2,04
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ANEXO: MODELO DE DOCUMENTO PARA CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Finalidade da recolha: realização de Dissertação com o tema “Estudo estatístico de acidentes de 

trabalho na agropecuária”. 

Nota: Os dados que recolhemos, são os necessários para a realização do trabalho e estes serão 

objeto de tratamento informático, os mesmos serão mantidos durante o tempo necessário para o 

desenvolvimento deste trabalho, após a sua conclusão deixarão de servir esse fim e ficarão em 

arquivo como relatório final, armazenado em formato digital durante 5 anos. 

Segurança dos seus dados pessoais: adotamos medidas técnicas e organizativas, que revemos e 

melhoramos periodicamente, destinadas a garantir a segurança e proteção dos seus dados pessoais 

ao nível da sua disponibilidade, autenticidade, integridade e confidencialidade, assim como as 

destinadas a impedir a sua perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, 

bem como qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Divulgação de informação a terceiros: em particular, são acauteladas as questões da segurança 

ao nível da transmissão dos dados e respeitamos a confidencialidade dos dados recebidos, estes 

serão usados somente para efeitos do estudo identificado e não serão utilizados para outras 

finalidades das que motivaram a transmissão ou para benefício próprio ou de terceiros sem o seu 

consentimento. 

O titular, tem o direito de acesso aos seus dados (Artigo 15º) e/ou retificação (Artigo 16º), 

conforme o Regulamento Geral de Proteção de Dados, sempre que necessário. 

 

Tomei conhecimento da finalidade da recolha destes dados e autorizo o Eng.º Nuno Vasconcelos 

(e/ou entidade que irá realizar este trabalho), enquanto responsável pelo tratamento de dados 

pessoais, ao seu processamento e armazenamento 

 

Ponta Delgada, 03 de fevereiro de 2020 

Nome: ___________________________________________ 

Assinatura: _____________________” 
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ANEXO: QUESTIONÁRIO DE EMPRESA 
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ANEXO: QUESTIONÁRIO DO TRABALHADOR 

 

 


