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RESUMO 

A pesca é considerada uma das profissões mais perigosas do mundo e a sua taxa de acidentes 

mortais é relativamente superior à média dos outros setores de atividade. A nível mundial 

estima-se que existam mais de 30 milhões de pescadores, dos quais cerca de metade se 

encontram a trabalhar neste ramo a tempo inteiro. 

Através da realização desta dissertação foi possível contribuir para superar algumas das 

dificuldades que se fazem sentir nas avaliações dos acidentes na pesca, concentrando a atenção 

na identificação e análise das principais causas dos acidentes de trabalho da tripulação em 

atividades de pesca nas zonas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A fonte primária de 

informação foi a realização de inquéritos a uma amostra significativa de pescadores na zona da 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde, tendo-se obtido 75 inquéritos correspondentes a 75 acidentes 

de pesca distintos. 

Verificou-se que cerca de 23%  dos acidentes de trabalho na pesca local investigados em Vila do 

Conde dizem respeito à operação de alar as redes no alador, cuja distração no decorrer desta 

tarefa leva frequentemente à secção de membros e projeções na embarcação. Para o caso da 

Póvoa de Varzim a situação é bastante idêntica com cerca de 26% do total dos acidentes 

investigados. O escorregamento devido à gordura de peixe e o mau acondicionamento de caixas 

levando à sua projeção foram as segundas causas mais apontadas para a ocorrência de acidentes, 

através dos dados obtidos para Vila do Conde, com 14% de representatividade.  Por outro lado, 

na Póvoa de Varzim apontou-se as picadas de peixes como segunda causa mais frequente de 

acidentes de trabalho na pesca, com 18% do total de acidentes. 

Em relação aos tipos de lesões mais frequentes, verificou-se que em 36% dos casos de acidentes 

investigados em Vila do Conde, a principal lesão foi a fratura exposta, ao passo que na Póvoa de 

Varzim, com 38% dos casos foi apontada a ferida superficial, como principal consequência dos 

acidentes. Em termos gerais os braços são as partes do corpo mais atingidas pelos acidentes de 

trabalho na pesca local nas zonas em estudo. 

Verificou-se, também, que um grande problema existente numa avaliação dos acidentes de 

trabalho na pesca tem a ver com a falta de execução de procedimentos aquando da ocorrência de 

um acidente, sendo a grande maioria dos acidentes recorrentemente negligenciados ou até 

ocultados, devido a uma incorrecta fiscalização por parte das autoridades competentes.  

Ao nível da formação dos marítimos em Higiene e Segurança no Trabalho, tornou-se claro que 

existem bastantes falhas não só resultantes da falta de formação por si só, mas também por parte 

das autoridades que não se certificam sobre a eventualidade de tais formações na realidade não 

estarem a acontecer. Outro problema que deveria ser resolvido é a remuneração existente no 

setor da pesca que é dada mediante as quantidades de pescado, o que pressiona bastante os 

pescadores podendo-os levar a situações extremas e perigosas na tentativa de rentabilizar a sua 

jornada de trabalho. Por último, denota-se um decréscimo progressivo de interesse na pesca por 

parte das novas gerações o que também deveria ser combatido mediante a implementação de 

incentivos, uma vez que a atividade piscatória deveria continuar a ser uma tradição forte em 

Portugal. 
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ABSTRACT 

 

Fishing is considered one of the most dangerous professions in the world and its fatal accident 

rate is relatively higher than the average of other sectors. Globally it is estimated that there are 

over 30 million fishermen, that are working in full time on this business.  

Through the completion of this dissertation was possible to help overcome some of the 

difficulties that are felt in the evaluations of accidents in fisheries, focusing attention on the 

identification and analysis of the major causes of crew accidents in fishing activities in the areas 

of Póvoa de Varzim and Vila do Conde. The primary source of information was making 

inquiries to a significant sample of fishermen in Póvoa de Varzim and Vila do Conde, obtaining 

a total of 75 surveys corresponding to 75 distinct accidents.  

It was found that about 23% of accidents at work in the local fishing investigated in Vila do 

Conde concern to the operation of hauling the nets hauler, whose distraction during this task 

often leads to section members and projections on the vessel. For the case of Póvoa de Varzim, 

the situation is quite similar with about 26% of all accidents investigated. The slip due to the fat 

of fish and the poor packaging of boxes leading to its projection, were the second most 

frequently mentioned causes for the occurrence of accidents, through data obtained for Vila do 

Conde, with 14% of representativeness. On the other hand, in Póvoa de Varzim pointed up the 

fish bites as second most frequent cause of accidents in fisheries, with 18% of all accidents.  

Regarding the most frequent types of injuries, it was found that in 36% of cases of accidents 

investigated in Vila do Conde, the main injury was a compound fracture, whereas in Povoa de 

Varzim, with 38% of cases was aimed at wound surface, as the main result of accidents. In 

general the arms are the body parts most affected by accidents at work in the local fishing zones 

studied.  

It was also found that a big problem of an assessment of accidents in fishing have to do with the 

lack of performance of procedures on the occurrence of an accident. The vast majority of 

recurrently overlooked or even concealed accidents due to improper supervision by competent 

authorities.  

In terms of Health and Safety at Work, it became clear that there are enough flaws not only 

resulting from the lack of training, but also by the authorities which don’t make sure about the 

possibility of such formations in reality are not happening. Another problem that should be 

solved is the existing pay in the fisheries sector that is given by the quantities of fish, which 

presses quite the fishermen leading to extreme and dangerous situations in an attempt to 

monetize their workday. Finally, we are seeing a progressive decrease of interest in fishing by 

the new generations which should also be addressed through the implementation of incentives, 

since the fishing activity should continue to be a strong tradition in Portugal. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A Pesca a nível Mundial 

A nível mundial estima-se que existam mais de 30 milhões de pescadores, dos quais cerca de 

metade se encontram a trabalhar neste ramo a tempo inteiro. A pesca é considerada uma das 

profissões mais perigosas do mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura, sendo que este facto pode ser comprovado mediante a análise de 

dados estatísticos. De facto, alguns dados estatísticos recolhidos em diversos países do mundo 

demonstram que a taxa de acidentes mortais em atividades de pesca é relativamente superior à 

média dos outros setores de atividade (FAO,2003-2011). 

O tempo de permanência dos profissionais de pesca no mar, pode ser bastante elevado, de vários 

meses para alguns tipos de pesca, o que causa um grande problema de isolamento aos marítimos, 

que chegam a ficar sem vir a terra durante longos períodos de tempo. Além disso, muitas das 

vezes não existe um horário de trabalho definido, sendo o ritmo das tarefas marcado pelo mar e 

pelas capturas, trabalhando-se de dia e de noite até completar uma jornada de trabalho (Instituto 

Nacional de Estatística, DGRM, 2013). 

De referir ainda, que o período de descanso em muitas jornadas não ultrapassa as 5 horas 

seguidas e normalmente é feito em camarotes compartilhados, de espaço bastante reduzido e em 

ambientes pouco adequados, sujeitos a oscilações e, vibrações provenientes essencialmente da 

sala de máquinas (Instituto Nacional de Estatística, DGRM,2013). 

 

1.2 A Pesca em Portugal Continental 

O território português situa-se numa zona de transição entre ecossistemas mais quentes e frios, 

apresentando uma grande diversidade de espécies, ainda que com fraca abundância. As 

condições atmosféricas permitem fenómenos sazonais como os afloramentos costeiros 

(upwelling, caracterizados como uma subida de massas de água fria do fundo do oceano, 

provocadas pelo vento que se faz sentir junto à costa, permitindo a subida de águas ricas em 

nutrientes até à superfície. Fatores como este têm contribuído para a referida diversidade de 

espécies e a abundância de pequenos pelágicos como a sardinha que, habitualmente, tem 

representado cerca de 40% das quantidades totais de pescado capturadas (MADRP-DGPA, 

2007). 

O carácter aleatório da pesca perante recursos variáveis, ao contrário da agricultura, que 

pressupõe uma base mais ou menos definida de subsistência, e o facto de a pesca assentar em 

recursos móveis e comuns, conduz obrigatoriamente a um padrão sociocultural diferente dos 

agricultores, pastores e trabalhadores assalariados. Além disso, o facto de, no caso específico de 

Portugal, cerca de 80% da pesca ser costeira, que é dependente de múltiplas espécies marítimas e 

fluviais, de múltiplos ecossistemas, provoca uma pressão grande sobre aquela estreita faixa 

marítima, determinando quadros específicos de trabalho piscatório (Amorim, 2001). 

Em termos de infraestruturas relacionadas com o sector da pesca, Portugal apresenta cerca de 

160 portos de descarga espalhados por todo o território. Na Figura 1 apresentam-se os mais 

importantes em Portugal Continental, bem como nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira 

(Silva, F.M.P.J., 2013). 
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Em Portugal Continental, e de acordo com os dados dos Censos 2011, a população empregada 

com atividade económica na pesca e aquicultura era de 13156 indivíduos, ou seja, cerca de 0,3% 

do total de população empregada em Portugal. A idade média da população empregada para esse 

período era de 43,6 anos, destacando-se a Região Autónoma dos Açores, que apresenta a 

população mais jovem, com uma média de 37,3 anos, ao passo que no Alentejo a idade média 

era de 47,3 anos (Instituto Nacional de Estatística, DGRM, 2013). 

Ao analisar estes dados em termos de grupos etários, verifica-se, conforme apresentado na 

Figura 2 que o grupo dos 45-64 anos representa cerca de 33,2% e o grupo dos 35-44 anos, 

26,6%. Entre 2001 e 2011 a população empregada com idade superior a 45 anos aumentou, 

representando já mais de metade da população neste sector (Instituto Nacional de Estatística, 

DGRM, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Principais portos Portugueses (Silva, F.M.P.J., 2013) 

Figura 2 - Estrutura etária da população residente e 

empregada na pesca em 2011 (adaptado de Instituto Nacional 

de Estatística, 2012) 
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No que toca à escolaridade, os trabalhadores da atividade da pesca, possuem habilitações baixas. 

Cerca de 78% não têm o 9ºano de escolaridade completo, 8,5% não apresentam qualquer nível 

de escolaridade, 41,3% possuem apenas o 1º ciclo e somente 27,7% atingiram o 2º ciclo. Por 

último, importa referir que apenas 14,9% apresentam o 3º ciclo completo (Instituto Nacional de 

Estatística, DGRM, 2013). 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao ano de 2010, e 

conforme se pode observar na Figura 4, o sector da pesca em Portugal era maioritariamente 

composto por microempresas, representando cerca de 93%. Por outro lado, na Figura 3 é 

ilustrada a distribuição territorial do volume de negócios da pesca em Portugal, salientando a 

Zona Centro como a principal neste campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zona económica exclusiva de Portugal é uma das maiores da Europa, cobrindo uma área de 

319 500 km2 em Portugal Continental, 984 300 km2 na Região Autónoma dos Açores e 411 000 

km2 na Região Autónoma da Madeira, perfazendo um total de 1 714 800 km2 (Souto, 2011). 

Relativamente à costa portuguesa, de referir também que é uma das mais extensas dos países que 

fazem parte da União Europeia, num total de 950 km de extensão no continente, 691 km no 

arquipélago dos Açores e 212 km no arquipélago da Madeira (FARIA,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição territorial do volume de 

negócios da pesca em Portugal (Silva, F.M.P.J., 

2013) 

Figura 4 - Classe empresarial do sector da pesca em 

Portugal (Silva, F.M.P.J., 2013) 
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1.3 Artes de Pesca 

A atividade da pesca pode ser dividida em diferentes tipos de artes, conforme se apresenta na 

Figura 5. 

 

1.3.1 Redes de Emalhar e de Tresmalho 

Este processo consiste na utilização de uma rede retangular, com um, dois ou três panos, 

mantidas em posição vertical através de cabos de flutuação. Conforme ilustrado anteriormente, 

as redes de emalhar são um tipo de arte de pesca passiva, em que os peixes ou crustáceos ficam 

presos nas suas malhas, devido ao seu próprio movimento. As redes podem ser fixas ao fundo 

através de âncoras, ou a uma certa distância do fundo, sendo as caçadas sinalizadas à superfície. 

Por outro lado, as redes de emalhar de deriva são mantidas à superfície, ou ligeiramente abaixo 

dela, por intermédio de boias (Silva, F.M.P.J., 2013). 

A outra arte que opera com redes é a chamada pesca com redes de tresmalho. As redes de 

tresmalho são redes de emalhar fundeadas, constituídas por três panos de rede sobrepostos, dois 

deles exteriores (alvitanas) com grandes malhas, e o interior (miúdo) mais alto e com malhagem 

mais pequena. Os peixes ao econtrarem um tresmalho, atravessam facilmente uma das grandes 

malhas da alvitana, e empurram o miúdo através das malhas da segunda alvitana, ficando desta 

forma presos. De realçar, que no mar é interdito o uso de tresmalhos de deriva. Na Figura 6
1
 

apresenta-se uma imagem exemplificativa das redes de emalhar e de tresmalho (Silva, F.M.P.J., 

2013). 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2014-05-14-bruxelas-quer-proibir-de-vez-redes-que-capturam-acidentalmente-

mamiferos-e-tartarugas, acedido a 1 de julho de 2014 

Figura 5 – Classificação das artes de pesca (Silva, F.M.P.J., 2013) 
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1.3.2 Pesca à Linha 

A pesca à linha assenta na utilização de linhas, e em geral, um ou mais anzóis, lastros e boias. As 

artes de pesca que fazem parte deste método assentam em diversos grupos, nomeadamente, 

corrico, cana e linha de mão, palangre, toneira e piteira. 

Os anzóis, conforme ilustrado na Figura 7,
2
 podem ser muito variados tanto em termos de forma 

como na dimensão. Podem ainda, ser iscados com isco natural, vivo ou morto, ou artificial. Os 

peixes são atraídos por isco natural ou artificial colocado num anzol fixo na extremidade de uma 

linha, através do qual são capturados. As toneiras ou piteiras para moluscos (lulas e chocos), no 

caso especifico de linha, são iscadas com isco artificial e dotadas de múltiplas pontas, 

imprimindo às linhas um movimento de sobe e desce que atrai as presas (Silva, F.M.P.J., 2013). 

Relativamente aos palangres, exemplificados na Figura 8,
3
 , são artes de pesca de fundo, 

constituídos por uma linha de elevado comprimento (madre), à qual se unem diversas linhas de 

pequeno comprimento (estralhos) na extremidade livre das quais se empata um anzol. De 

salientar que o comprimento e o afastamento entre estralhos variam de acordo com a espécie-

alvo. Em tom de exemplo, existem palangres fundeados de fundo e de meia-água e palangres de 

superfície, que se destinam essencialmente à pesca de grandes migradores como o espadarte 

(Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.pescaki.com/index.php?/topic/7528-trocar-as-garateias-das-iscas-por-anzois-normais/, acedido a 1 de 

julho de 2014 
3
 http://www.poissonnerie-chavrier.fr/filiere/techniques-de-peches/, acedido a 1 de julho de 2014 

Figura 6 - Redes de emalhar e de tresmalho 

Figura 7 – Anzol de 

superfície 
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1.3.3 Armadilhas de Gaiola 

Através deste método de pesca, a presa é atraída ou encaminhada para um dispositivo que a 

impede de fugir. Este tipo de arte de pesca é caracterizada por deixar entrar os peixes, moluscos 

ou crustáceos, sem que, no entanto, os deixe sair. Estas armadilhas são construídas de diversos 

materiais e formas, com uma ou várias entradas. Normalmente são utilizadas sobre o fundo 

isoladamente ou dispostas em grupo, com ou sem isco e referenciadas à superficie por 

intermédio de boias de sinalização. As suas designações variam consoante a região, forma ou 

espécie-alvo. De uma forma geral, uma armadilha é constituida fundamentalmente, por: 

 Armação, construida em metal, madeira ou plástico, dando a forma que se pretende à 

armadilha; 

 Rede, forra ou cobertura, formada pela rede que cobre a armação e que impossibilita a 

fuga das espécies capturadas; 

 Abertura ou endiche, através da qual as especies entram na armadilha; 

 Tampa, através da qual se retiram as espécies capturadas. 

 

De salientar ainda, que a estrutura pode ser desmontável, permitindo uma arrumação a bordo 

mais fácil e com uma consequente calagem de um maior número de armadilhas / homem / 

embarcação. De referir ainda, que, de acordo com as espécies que se pretende capturar, as 

aberturas podem ter várias formas e dimensões, sendo que a sua colocação na armadilha pode 

também ser horizontal ou vertical. Geralmente, para peixes e cefalopodes, a implantação dos 

endiches é horizontal, ao passo que para crustáceos é vertical. Na Figura 9
4 

está ilustrada uma 

armadilha de gaiola, geralmente denominada por “covos“ (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=22813&op=all, acedido a 2 de julho de 2014 

Figura 8 - Anzol de fundo (Palangre) 

Figura 9 – Armadilhas de gaiola 



Acidentes de Trabalho na Pesca Local: Zona de Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

Pinheiro, Tiago 9 

 

 

 

1.3.4 Armadilhas de Abrigo – Alcatruzes 

Nesta arte de pesca, a presa é atraída para um dispositivo, neste caso os alcatruzes, conforme 

ilustrado na Figura 10
5
 (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Ganchorra 

A arte de pesca através da ganchorra é uma arte de arrasto, de pequena e média dimensão em que 

a boca é constituida por uma estrutura rígida e o saco é de rede ou grelha metálica. Esta arte é 

utilizada sobre o fundo e visa a captura de moluscos bivalves (Figura 11)
6
 (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Arrasto de Vara 

A pesca por arrasto engloba qualquer método de pesca que utilize estruturas rebocadas 

essencialmente compostas por bolsa e podendo ser prolongada para os lados por “asas“ 

relativamente pequenas. 

Entende-se por arrasto de fundo a arte de arrasto de média ou grande dimensão, sempre rebocada 

por embarcação, deslocando-se sobre o fundo. O arrasto de fundo pode ser de vara (Figura 12)
7
 

ou com portas. Por outro lado, o arrasto de vara caracteriza-se por uma arte de arrasto de média 

                                                 
5
 http://alenteverde.blogspot.pt/2011/10/pesca-do-polvo-em-tavira_14.html, acedido a 2 de julho de 2014 

6
 http://olhares.sapo.pt/ganchorras-foto5650578.html, acedido a 2 de julho de 2014 

7
 http://portaldasuapescaria.yolasite.com/modalidades-de-pesca.php, acedido a 2 de julho de 2014 

Figura 10 – Armadilhas de abrigo ou Alcatruzes 

Figura 11 - Ganchorra 
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dimensão, em que a boca mantém-se aberta pela ação de duas varas ou uma vara horizontal e por 

estruturas rígidas laterais (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 
 
 
 
 

 

1.3.7 Cerco 

A pesca por arte de cerco (Figura 13)
8
 engloba qualquer método de pesca que utilize uma parede 

de rede sempre longa e alta, largada de modo a cercar as presas e limitar a sua capacidade de 

fuga. È uma arte de pesca de superfície utilizada na captura de espécies pelágicas. O processo 

consiste em envolver o peixe pelos lados e por baixo, impedindo a fuga pela parte inferior da 

rede, mesmo em águas profundas.  

De referir que, grande parte das vezes o cerco é efetuado recorrendo ao auxílio de luz, com vista 

à atração dos cardumes. A rede de cerco utilizada no continente é caracterizada pelo uso de uma 

retenida na parte inferior da rede, que serve para fechar a rede como uma bolsa, retendo desta 

forma a captura (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8 Envolvente Arrastante – Xávega 

Este método consiste na utilização de rede com bolsa e asas laterais que arrastam e envolvem ou 

cercam o peixe. A rede é normalmente largada a partir da embarcação, podendo ser manobrada 

tanto a partir da embarcação como de terra. A técnica consiste em cercar uma superfície de água 

com uma rede suficientemente comprida, a qual pode estar dotada de um saco colocado 

normalmente no centro da rede. A manobra da rede é feita por intermédio de dois cabos fixados 

                                                 
8
 http://archivosseguridadlaboral-manueldomene.blogspot.pt/2013/04/el-sector-pesquero-de-chile-es-el-de.html, 

acedido a 2 de julho de 2014 

Figura 12 – Arrasto de Vara 

Figura 13 – Pesca por Cerco 
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nas suas extremidades e que têm por finalidade alar a rede, concentrar o peixe e conduzi-lo para 

a boca da rede. Na Figura 14
9
 ilustra-se a arte anteriormente descrita (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 Sombreira 

É uma arte do tipo sacada, também designada por rede de encosto, constituída por uma rede que 

possui na parte superior uma cortiçada e na parte inferior uma tralha de lastros de que fazem 

parte pequenos chumbos em forma de anel (Silva, F.M.P.J., 2013). 

1.3.10 Apanha 

Este método caracteriza-se pela não utilização de utensílios especialmente fabricados para a 

pesca, não provocando ferimentos graves na captura. Pode ser praticado por um individuo, 

utilizando ou não uma embarcação de apoio e equipamento de mergulho em apneia (Silva, 

F.M.P.J., 2013). 

 

1.4 Frota de Pesca Nacional 

A frota de pesca portuguesa encontra-se distribuída por 45 portos de registo (capitanias e 

delegações marítimas), sendo que 32 estão situados no Continente, 11 na Região Autónoma dos 

Açores e 2 na Região Autónoma da Madeira (Instituto Nacional de Estatística, DGRM, 2013). 

As pequenas embarcações, com arqueação bruta até 5 GT representam cerca de 85% do número 

total de embarcações mas apenas 8,3% do total da arqueação bruta (GT). Por outro lado, as 

grandes embarcações (mais de 100 GT) constituem apenas 2,4% do número total de 

embarcações, detendo cerca de 69% da arqueação bruta total (GT). 

Em 2011 a frota era constituída por 82% de embarcações motorizadas, percentagem idêntica à 

observada em 2010. Cerca de 18% da frota nacional era composta por 1 555 embarcações não 

motorizadas, das quais 84% pertencem à frota de Portugal Continental (Instituto Nacional de 

Estatística, DGRM, 2013). 

Em 31 de dezembro de 2012, estavam registadas na frota nacional de pesca 8276 embarcações, 

perfazendo uma arqueação bruta de 99836 GT e uma potência propulsora de 366303 kW 

(Instituto Nacional de Estatística, DGRM, 2013). 

                                                 
9
 http://sesimbra.blogspot.pt/2005/11/arte-xvega-na-costa-da-caparica.html, acedido a 2 de julho de 2014 

Figura 14 – Envolvente Arrastante - Xávega 
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A frota nacional classifica-se em embarcações de pesca local, pesca costeira e pesca do largo, 

englobando as embarcações do Continente, da Região Autónoma dos Açores e da Região da 

Madeira. As embarcações da pesca local contemplam cerca de 84,4 % da frota nacional, a frota 

costeira cerca de 15,1%, ao passo que a do largo representa apenas 0,5%. A idade média da frota 

é de cerca de 27 anos, que varia significativamente quando comparada com a idade média da 

frota da Região Autónoma da Madeira que ronda os 40 anos (Silva, F.M.P.J., 2013). 

A frota licenciada, que corresponde à frota com autorização para operar com uma determinada 

arte de pesca, numa zona específica e por um determinado período, totalizava, em 2012, 4653 

embarcações, correspondendo a 84,6% do total da arqueação bruta e a 83,5% do total da 

potência registada. De referir que, a frota licenciada apresenta o mesmo tipo de estrutura da frota 

registada, sendo as embarcações com comprimento inferior a 12 metros que operam com artes 

fixas, o segmento mais representativo em termos de número, 85,9% e em termos de potência 

propulsora (39,5%) (Instituto Nacional de Estatística, DGRM, 2013). 

Em termos de licenças de pesca, foram atribuídas em 2012, cerca de 22928 licenças, entendendo-

se por licença de pesca a autorização para o uso de uma determinada arte com uma certa 

malhagem ou especificação, representando portanto cerca de 4 artes/malhagens licenciadas por 

embarcação. A distribuição do número de artes licenciadas, por classes de comprimento das 

embarcações, mostra que 84% das licenças foram emitidas para embarcações com comprimentos 

inferiores a 10 metros e que operam principalmente com artes fixas (redes, anzol e armadilhas) 

(Instituto Nacional de Estatística, DGRM, 2013). 

1.4.1 Classificação das embarcações 

As embarcações de pesca, podem-se classificar, tal como já foi referido, em três classes distintas, 

tendo em conta a área em que podem operar, nomeadamente, pesca local, pesca costeira e pesca 

do largo. Para cada uma das classes são estabelecidos limites nas áreas de operação, bem como 

nos requisitos técnicos das embarcações (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 Embarcações de Pesca Local 

 Embarcações de boca aberta: Constituem a grande maioria das embarcações de 

pesca local em Portugal Continental e podem operar dentro da área de jurisdição 

da capitania do porto em que se encontram registadas e das áreas das capitanias 

limítrofes, não podendo em caso algum afastar-se mais de 6 milhas da costa 

(Figura 15)
10

; 

  Embarcações de convés parcialmente fechado à proa, com cabina: Podem operar 

dentro da área de jurisdição da capitania do porto em que se encontram registadas 

e das áreas das capitanias limítrofes, não podendo em caso algum afastar-se mais 

de 12 milhas da costa; 

 Embarcações de convés fechado: Podem operar dentro da área de jurisdição da 

capitania do porto em que se encontram registadas e das áreas das capitanias 

limítrofes, excetuando-se as águas interiores não marítimas, não podendo em caso 

algum afastar-se mais de 30 milhas da costa (Silva, F.M.P.J., 2013). 

                                                 
10

http://www.dgrm.min-

agricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=234323&selectedmenu=234331&xpgid=genericPage&conte

udoDetalhe=236041, acedido a 2 de julho de 2014 
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Em relação aos requisitos específicos que as embarcações de pesca local devem cumprir, são: 

 Comprimento de fora a fora até 9 metros; 

 Potência do motor não superior a 75 kW, quando se tratar de uma embarcação de 

convés fechado, e não superior a 45 kW, quando de boca aberta (Silva, F.M.P.J., 

2013). 

 

 Embarcações de Pesca Costeira 

As embarcações de pesca costeira (Figura 16)
11

 registadas nos portos do Continente 

podem operar nas áreas seguintes: 

 Na área limitada a norte pelo paralelo 48ºW, a sul pelo paralelo 30ºN e a leste 

pela costa africana, pela linha que une Orão e Almeria e pela costa europeia; 

 Na área limitada  a norte pelo paralelo 30ºN, a oeste pelo meridiano 16ºW, a sul 

pelo paralelo 25ºN e a leste pela costa africana; 

 Nos bancos Gorringe, Josephine, Ampére, Seine e Dácia (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

As embarcações registadas nos portos da Madeira operam nas seguintes áreas: 

 Na área circunscrita pelo limite exterior das subáreas da Madeira e Açores da 

zona económica eclusiva, bem como entre os pontos mais próximos das 

respetivas subáreas, sem que se desloquem de uma para a outra; 

 Nos bancos Gorringe, Josephine e Dácia (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

Por último, as embarcações registadas nos portos dos Açores ficam sujeitas às seguintes áreas: 

 Na área circunscrita pelo limite exterior das subáreas dos Açores e Madeira da 

zona económica exclusiva, bem como entre os pontos mais próximos das 

respetivas subáreas, sempre que de desloquem de uma para outra;  

 No banco Chaucer (Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

Em relação aos requisitos específicos para este tipo de embarcações, de salientar que: 

 O comprimento de fora a fora deve ser superior a 9 metros e igual ou inferior a 33 

metros; 

 A potência do motor não deve ser inferior a 25 kW e a autonomia deve ser 

estabelecida de acordo com a área de operação fixada para a embarcação; 

                                                 
11

 http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/orcamento-de-estado-contempla-alteracao-ao-codigo-

contributivo-para-pesca-local-costeira, acedido a 3 de julho de 2014 

Figura 15 – Embarcação de boca aberta 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

14 Introdução 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Embarcações de Pesca do Largo 

 

As embarcações de pesca do largo (Figura 17)
12

 podem operar em qualquer área, exceto 

para dentro das 12 milhas de distância até à linha de costa portuguesa. No entanto, esta 

limitação de área não se aplica às embarcações de pesca do largo que se dediquem à 

pesca de tunídeos e similares, com isco vivo nas águas adjacentes às subáreas da zona 

económica exclusiva dos Açores e da Madeira. 

Em relação aos requisitos específicos para este tipo de embarcações, deverá considerar-se 

uma arqueação bruta superior a 100 GT e uma autonomia mínima de 15 dias (Silva, 

F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sinistralidade na Pesca 

A apanha de peixes e recursos marinhos torna por vezes o ambiente desafiador. Quando as 

condições climatéricas são duras, e são muitas vezes, e a captura em si mesma apresenta riscos, 

as taxas de sinistralidade podem ser elevadas. Aliado ao facto de os pescadores se encontrarem 

longe dos profissionais de medicina e apenas poderem contar com a ajuda dos companheiros 

antes de serem socorridos em terra, a pesca em alguns países é a ocupação mais perigosa (OIT, 

2010). 

Embora o risco faça parte integrante da atividade, as medidas para reduzir os riscos no mar têm-

se revelado eficazes, especialmente no mundo tecnologicamente avançado. Apesar disso, a pesca 

é a ocupação humana mais perigosa e é fundamental para garantir a alimentação e a 

                                                 
12

 http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dois-mortos-em-naufragio-de-barco-com-bandeira-portuguesa-nas-

asturias-1632637, acedido a 3 de julho de 2014 

Figura 16 – Embarcação de Pesca Costeira 

Figura 17 – Embarcação de Pesca do Largo 
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sobrevivência económica de milhões de pessoas que vivem nas zonas costeiras (Petursdottir, et 

al., 2001). 

O trabalho a bordo dos navios de pesca envolve inúmeras situações de risco, atendendo a que em 

muitas ocasiões tem de ser realizado em situações de perigo, meramente pela exposição às 

intempéries e à bravura das forças o mar. Independentemente do perfil de risco do trabalho a 

bordo, existem outras situações de risco decorrentes do trabalho no convés, ao leme e a 

exposição a produtos químicos, físicos e biológicos (Petursdottir, et al., 2001). 

O quadro apresentado na Figura 18 ilustra o número de mortos e feridos decorrentes de acidentes 

de trabalho no setor das pescas, bem como os dias de incapacidade associados, ao longo dos anos 

de 2010 e 2011, subdivididos pela origem do acidente. Constata-se que o maior número de 

mortos se deveu a naufrágio, enquanto cerca de 93% dos feridos resultaram da faina de pesca 

(Silva, F.M.P.J., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Riscos Gerais nas Embarcações de Pesca 

Numa embarcação de pesca existem inúmeros riscos a ter em conta, nomeadamente as longas 

jornadas de trabalho, com curtos períodos de descanso, condições atmosféricas adversas, entre 

outros. Na Figura 19 são apresentados alguns riscos gerais nas embarcações de pesca, bem como 

as respetivas medidas preventivas (Silva, Fernando P.J. (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Vítimas de acidentes no trabalho e dias de incapacidade, segundo as causas, nos anos de 2010 e 

2011. (Silva, F.M.P.J., 2013) 
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Figura 19 – Riscos Gerais nas Embarcações de Pesca (adaptado de Silva, Fernando P.J. (2013). 



Acidentes de Trabalho na Pesca Local: Zona de Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

Pinheiro, Tiago 17 

2 ESTADO DA ARTE 

A revisão bibliográfica que serviu de suporte para este estudo foi efetuada recorrendo à 

metodologia PRISMA. Este método procura reproduzir a metodologia do trabalho científico 

numa revisão bibliográfica. De uma forma geral o processo consiste em focar a pesquisa apenas 

nos artigos com interesse para o estudo, através da aplicação de critérios específicos.  

Na realização da pesquisa para esta dissertação, optou-se por recolher artigos científicos a partir 

de duas fontes distintas e presentes no Catálogo da Biblioteca da FEUP: Bases de Dados e 

Revistas Científicas. 

Os artigos científicos recolhidos através de bases de dados deverão sofrer uma triagem inicial, 

eliminando os registos que se encontrem repetidos. Dos registos selecionados, efetua-se uma 

separação entre aqueles que apresentam interesse para o estudo e os que deverão ser excluídos. 

Entre aqueles que apresentarem interesse para o estudo, deverá perceber-se quais poderão ser 

incluídos na síntese qualitativa e, posteriormente, quais deverão incluir-se na síntese quantitativa 

(Moher et al,2009). 

Assim sendo, começou-se por efetuar uma pesquisa de artigos existentes através da palavra-

chave “Fishing accidents”, sendo que obteve-se 147 artigos através da base de dados e 160 

artigos através de revistas científicas. De seguida, foram identificados os artigos duplicados e 

eliminados, obtendo-se 303 artigos selecionados. Posteriormente, foram identificados os artigos 

redigidos em línguas que não o português ou o inglês, os produzidos antes do ano de 1990 e os 

não disponíveis em full-text, 1,119 e 1, respetivamente. Excluíram-se então, 121 artigos por não 

cumprirem os requisitos, obtendo-se 182 artigos que foram alvo de uma análise mais cuidada e 

detalhada. Na fase final analisaram-se os títulos dos 182 artigos de forma a perceber se teriam 

interesse ou não para o estudo. Desta forma triaram-se alguns artigos, sendo que de seguida foi 

necessário rever os resumos de cada um dos artigos com algum detalhe, tendo-se chegado à 

conclusão que apenas 10 artigos seriam pertinentes para o objetivo da revisão, pelo que foram os 

selecionados para servirem de suporte para o estado de arte deste estudo e assim 

complementarem-no da melhor forma. A esquematização do processo encontra-se na figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 – Aplicação da metodologia PRISMA 
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Após a aplicação da metodologia PRISMA e encontrados os artigos pertinentes foi efetuada uma 

análise em detalhe a cada artigo. Desta forma, elaborou-se uma tabela que reúne os pontos 

considerados essenciais de cada artigo, permitindo assim efetuar de forma rápida uma 

comparação dos mesmos e, também, averiguar o nível de informação presente em cada artigo de 

forma bastante eficaz. Considerou-se que a referência nos artigos a questões de acidentes de 

trabalho, perigos e riscos, causas dos acidentes, referências a questões sobre embarcações ou 

tripulação, dados estatísticos, medidas preventivas, metodologia adotada, entre outros, seriam 

pontos importantes e por isso, objeto de análise mais cuidadosa. Nas tabelas 1,2,3 e 4 apresenta-

se toda a informação recolhida desta análise aos artigos selecionados. 

 

Tabela 1 – Análise entre artigos 

Artigo Primeiro autor Ano País Título do artigo Acidentes de trabalho referenciados 

1 P. Burling 2008 Reino Unido Fishing Accidents 
Morte por incêndio; Acidente não mortal após colisão 

de embarcação;Incêndios não mortais em 
embarcações; 

2 C. Perez 2006 Espanha 
Analysis of accident 

inequality of the 
Spanish fishing fleet 

Quedas ao mar; Lesões musculo-esqueléticas; Colisão 
entre embarcações;Explosão 

3 P.Antão 2008 Portugal 
Causes of occupational 
accidents in the fishing 

sector in Portugal 

Cortes superficiais e picadas de peixes; Amputações e 
fracturas de membros; Quedas; Pancadas por projeção 

de objetos;Quedas com lesões graves devido a 
transporte incorrecto de cargas ou descargas pesadas; 

Contacto com materiais cortantes 

4 H.L. Aasjord 2006 Noruega 

Tools for improving 
safety management in 
the Norwegian Fishing 

Fleet occupational 
accidents analysis 

period of 1998-2006 

Mortes por inundação;Incêndios e explosões;Quedas 
por escorregamento; Quedas ao mar; Acidentes nos 
portos de pesca;Colisões;Acidentes por enrolamento 

em cordas ou redes; Pancadas por projeção de objetos; 
Quedas em escadas 

5 Laursen 2008 Dinamarca 

Fatal occupational 
accidents in Danish 

fishing vessels 1989-
2005 

Quedas na embarcação; Quedas ao mar;Quedas para 
niveis inferiores da embarcação; Pancadas por projeção 
de objetos;Cortes superficiais; Picadas de peixes;Lesões 

musculo-esqueléticas;Morte por respiração de gases 
nocivos; Colisão entre embarcações;Explosão 

6 D.Jin 2005 EUA 

An analysis of fishing 
vessel accidents in 

fishing areas off the 
northeastern United 

States 

Inundações;Afundamentos 

7 K.Wayne 2005 EUA 
Determinants of crew 

injuries in vessel 
accidents 

Cortes superficiais ; Fracturas de membros; Quedas; 
Pancadas por projeção de objetos; Contacto com 

materiais cortantes 

8 J.A. Stoop 2003 Holanda 
Maritime accident 

investigation 
methodologies 

Colisão;Afundamento; 

9 P.Nikolaus 2013 Reino Unido 

Assessing the 
Consequences from 
Marine Accidents: 

Introduction to a Risk 
Acceptance Criterion 

for Greece 

Inundações;Afundamentos;Colisão; Quedas ao 
mar;Cortes;Enrolamento com as redes 

10 J.Wang 2005 Reino Unido 
An analysis of fishing 

vessel accidents 

Durante o ano de 1999 ocorreram mortes por 
negligência; Acidentes não mortais após inundações e 

incêndios;Desaparecimento de embarcações 
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Tabela 2 – Análise entre artigos 

Artigo Perigos/Riscos Causas de acidentes Dados estatísticos 

1 
Influência do substâncias alcoólicas;Tabaco; 

Privação de sono 

Falhas de radar e de 
comunicações; Falha das luzes de 

navegação; Excesso de alcoól; 
Cansaço 

316 acidentes, 57 feridos e 10 mortos em 
2007 no Reino Unido, seguido de três 

acidentes graves envolvendo embarcações 
espanholas nas primeiras semanas de 2008 

2 Condições meteorológicas adversas - - 

3 

Incêndios e explosões;Inundações e 
afundamentos; Colisões entre embarcações; 
Mau acondicionamento de equipamentos; 

Condições meteorológicas adversas; 
Variações brutas de 

temperatura;Procedimentos inadequados ou 
deficientes; Problemas de 

manutenção;Elevada frequência de 
comportamentos de risco; Falhas de 

informação; Falta de informação 

Cansaço; Incêndio; Explosão 

Cerca de 24000 mortes num total de 24 
milhões de acidentes não mortais todos os 
anos a nivel mundial; A taxa de mortalidade 
mundial na indústria pesqueira estima-se ser  

de 80 mortes por cada 100000 pescadores 
por ano; A taxa de risco é superior a 2 vezes 
mais que qualquer outro sector de indústria 
europeu; Nos últimos 20 anos registaram-se 

em Portugal cerca de 40000 acidentes 
resultando em 350 mortes; Distribuição 

percentual das partes do corpo mais atingidas 
nos acidentes 

4 
Fugas de gás; Mau acondicionamento de 

equipamentos 
- 

Em 1950 registavam-se cerca de 60 mil 
pescadores na Noruega ao passo que hoje em 
dia apenas 15 mil, no entanto as quantidades 
de pescado são praticamente as mesmas; O 

número total de acidentes tem diminuído, no 
entanto o risco de acidentes mortais tem-se 

mantido constante e num nível relativamente 
alto 

5 
Incumprimento de normas de segurança; 

Excesso de confiança 

Excesso de alcoól;Condições 
meteorológicas adversas; Fumar 

nos dormitórios 

Durante 1989 e 2005 registou-se 114 
acidentes mortais; Acidentes com 

embarcações causaram cerca de metade do 
total de mortos 

6 - - 
Por cada 100 colisões são estimados 2 

acidentes não mortais 

7 Incêndio;Explosão - - 

8 
Pouca visibilidade;Ventos fortes e condições 
meteorológicas adversas;Não utilização de 

dispositivos de salvamento 

Falha no planeamento;Falhas nos 
equipamentos 

- 

9 
Excesso de confiança;Pisos 

escorregadios;Falta de atenção e desrespeito 
por ordens superiores 

- - 

10 

Negligência;Excesso de confiança; 
Movimentos bruscos do barco;Falta de 

manutenção de equipamentos;Mau 
acondicionamento de 

ferramentas;Incumprimento de ordens 
superiores;Não utilização de euqipamentos 

de proteção individual 

Falhas na 
maquinaria;Inundações; 

Afundamentos e 
colisões;Explosões e Incêndios; 

Condições meteorológicas 
adversas 

Em 1992 registou-se 494 acidentes em 10953 
embarcações; Em 1995 houve 77 mortes e em 

1997 regitou-se 485 casos de acidentes em 
7779 embarcações. 
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Tabela 3 – Análise entre artigos 

Artigo 
Referências a 
embarcações 

Referências a 
tripulação 

Medidas preventivas/Soluções Enquadramento internacional 

1 

Um acidente envolvendo 
uma embarcação de 11 

metros de plástico vítreo 
reforçado, e outro com 
uma embarcação de 50 
metros de comprimento 

e 18 de largura. 

Uma morte de um 
tripulante sob a 

influência de álcool 
- 

A indústria pesqueira é a mais perigosa de 
todos os sectores de indústria no Reino 
Unido, com 316 acidentes, 57 acidentes 

não mortais e 10 mortais em 2007. 

2 - - - 

Na Espanha, as estatísticas de acidentes 
para o sector marítimo são fornecidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Industrial. 
Os dados disponíveis são estruturados de 
acordo com o tipo de embarcação, tipo de 

acidente,tipo de acidente e outros 
aspectos considerados importantes; Na 
Espanha a constituição da embarcação é 
distribuída por nove regiões autónomas. 

3 
Embarcaçãoes da pesca 

por cerco e de fundo 
- 

Os donos das embarcações deverão introduzir 
algumas mudanças no planeamento do trabalho, 

reduzindo as situações de risco, através de 
manuais de boas práticas. A falta de prática de 

treinos de segurança é também uma falha clara e 
deverá ser também da responsabilidade das 

Autoridades Nacionais, que por exemplo poderão 
adotar o plano de treino Irlandês como uma boa 

estratégia. 

A OIT estima que, por ano, se verifiquem 
24000 mortes e 24 milhões de lesões não-

fatais na indústria da pesca; De todas as 
atividades de trabalho, a pesca é aquela 

que apresenta um maior número de baixas 
médicas na União Europeia; 

4 - - 

Controlo periódico de estabilidade e segurança de 
equipamentos; Formação para iniciantes em 

embarcações de pesca;Introdução de um limite 
de operação para pequenas embarcações; 

Utilização de diferentes embarcações mediante 
as condições meteorológicas; Restrição a dois ou 

três tripulantes para pequenas embarcações; 
Maior supervisão em termos de medidas de auto-

proteção; Implementação de sistemas pessoais 
de auto-alarme; Escadas de salvamento;Melhor 

controlo no que toca a consumo de alcoól; 
Escadas fixas nos portos de pesca; Utilização de 

equipamento pessoal de segurança 

O número total de pescadores registados 
na Noruega, e também o número de 

pescadores da União Europeia tem vindo a 
reduzir. 

5 

Para aumentar a 
segurança na pesca 

dinamarquesa as 
embarcações são 

sujeitas a inspecções 
periódicas, incluindo 
embarcações até 15 

metros. 

- 

Efetuar inspeções em embarcações que sofreram 
alterações significativas, que possam afectar a sua 

estabilidade; Implementação de práticas de 
salvamento, incluindo o foco nas previsões 

meteorológicas; Proibição de embarcações com 
apenas um tripulante; Dar uma especial atenção a 

relatos de fadiga excessiva dos tripulantes que 
constitui um perigo grave 

O alcoól pode ser um factor importante 
como é referenciado num estudo sobre a 

indústria pesqueira Polaca. 

6 - - 

Dar mais felxibilidade às embarcações para 
planear as saidas dos portos durante as condições 

meteorológicas adversas;Implementar 
regulamentos para reforçar a estabilidade das 

embarcações prevenindo inundações e 
afundamentos;Impôr limites nos períodos de 

pesca reduzindo a fadiga 

- 

7 - - - 

Investigação dos factores que contribuiram 
para acidentes mortais e não mortais 
realizada pela Guarda Costeira Norte 

Americana no período de 1991 até 2001. 

8 - - - 

Existem apenas 8 agências independentes 
de investigação de acidentes no mundo 
marítimo, nos Estados Unidos, Canadá, 

Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, 
Reino Unido e Holanda. 

9 - - - 

O critério apresentado foi desenvolvido 
para a Grécia, no entanto a sua 

transferência para outros países com 
condições socio-políticas similares é 

também uma opção possível. 

10 

O estudo inclui todas as 
embarcações com 

comprimentos entre 12 
e 24 metros. O número 
de embarcações com 

menos de 12 metros que 
desapareceram é muito 
maior do que as outras 

embarcações. 

Os tripulantes muitas 
vezes estão sujeitos a 

pressões por parte dos 
donos para levarem o 
seu esforço ao limite 

na tentativa de 
maximizar os lucros. 

Desenvolvimento de cultura de segurança a 
diversos nivéis, desde as construtoras até aos 

tripulantes; Implementação de boas práticas de 
segurança através de formação  

Estudos foram também feitos no Reino 
Unido, Noruega, Holanda e Espanha. 
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Tabela 4 – Análise entre artigos 

Artigo 
Enquadramento 

nacional 
Metodologia adotada Conclusões Referências 

1 - - - - 

2 - 

A base de dados foi criada 
através do Microsoft Access; A 

metodologia proposta 
constitui uma ferramenta de 

análise de acidentes num 
contexto nacional que pode 
ajudar na decisão de outros 

organismos de 
responsabilidade. 

A metodologia proposta provou ser um instrumento útil 
na análise concentrada de acidentes para o sector 

pesqueiro do país. Neste sentido, pode ajudar e ser útil na 
tomada de decisões e para a implementação de políticas 

de segurança. No entanto esta ferramenta pode ser 
aplicada a outras análises similares com aspectos 

funcionais diferentes.  

(Lagares Fernandez, 
1990; Poggie et al., 
1995); Vuksanovic, 
1995);Poggie et al., 

1996; Kaplan and Kite-
Powell, 2000);(Jensen, 
1996);Dyer, 2000; Jin 

et al., 2001); (Jin et al., 
2002) 

3 

Longas tradições 
relacionadas com o 
mar e indústria da 

pesca; 

Planeamento do estudo e da 
decisão de quantos e quais os 

acidentes a 
investigar;Investigação e 
análise de um número de 

casos no local, isto é, 
directamente na embarcação 
onde os acidentes ocorreram; 

Elaboração de um 
questionário para servir de 

recolha de informação junto 
dos pescadores; Utilização da 

metodologia WAIT 

Concluiu-se que os acidentes ocorrem com maior 
frequência nos meses de verão; A incidência de acidentes 

é superior quando as embarcações estão a chegar aos 
portos; Na última década houve uma evolução 

tecnológica tendo sido feitos avanços na segurança ao 
nível de equipamentos melhorando a prevenção. Os 

resultados mostram ainda uma elevada taxa de acidentes 
em Portugal quando comparado com outros países ou 

com outras indústrias. 

Cabeças and Nunes, 
2005;Loughran et al. 
(2002); (Antao and 

Guedes Soares, 2004; 
(Boccadamo and 

Scamardella, 2005; Jin 
and Thunberg, 2005; 

Talley et al., 2005; 
Chauvin and Le Bouar, 

2007; 

4 - - - 

Aasjord, H. 
(1992);Aasjord, H. 
(2004);Aasjord, H. 

(1995). 

5 - 

As taxas de frequência e de 
incidência foram calculadas 
usando o SPSS13.0, Excel e o 

Access. As curvas foram 
calculadas e feitas as 

regressões lineares no Excel. 

As taxas de acidentes mortais continuam elevadas, apesar 
dos esforços para reduzir o risco. È necessário um 

aumento de atenção a questões como o treino repetitivo 
e regular de segurança para os pescadores e é necessário 
um melhoramento de medidas de segurança; è necessária 
uma melhor avaliação do tempo de exposição ao risco por 
parte dos pescadores por forma a avaliar com eficácia as 

medidas de segurança. 

Balanza & Mestre 
Molto, 1995; Kontosic 

& 
Vukelic, 1996; Jaremin, 
Kotulak & Starnawska, 

1997;Hasselback & 
Neutel, 1990;Roberts, 
2004;Kadefors, 1995 

6 - - 

Os resultados indicam que a probabilidade de acidentes é 
afectada pelas condições meterorológicas, localizações 
das embarcações, altura do ano, e características das 

embarcações. As mudanças na gestão pesqueira em 1994 
não resultaram num decréscimo na probabilidade de 

acidente mas podem ter contribuído para uma maior taxa 
de acidentes no período de 1994-200. 

Jin et al. (2002); 
Greene, 1997):(Dyer, 

2000;Decker 
(1995);Poggie et al. 
(1995), Poggie et al. 

(1996), and Kaplan and 
Kite-Powell (2000). Van 

Noy (1995) 

7 - 

O número de acidentes não 
mortais , fatais e lesões graves 

numa embarcação foi 
estimado recorrendo a um 

modelo probabilístico baseado 
em função do número de 

tripulantes, total de estragos 
na embarcação e medidas de 
prevenção implementadas. 

Os resultados sugerem que as políticas que reduzam os 
acidentes nas embarcações quando existem ventos fortes 
e temperaturas frias e pouca visibilidade, são susceptiveis 

de serem eficazes na redução de lesões na tripulação. 

McCarthy and 
Talley;Faulkner, D., 
2003;Talley, W. K., 
2002;Millar, I. C., 
1980;Abrams, A., 

1996;McCarthy, P., 
1999;Talley, W. K., 

1999 

8 - - 

As investigações independentes de acidentes devem ser 
aplicadas a todos os segmentos do sector marítimo; As 

investigações independentes de acidentes assentam 
numa metodologia básica e fornecem um diagnóstico 
completo para a segurança em termos sócio-técnicos. 

Hoje em dia o estado legal das investigações 
independentes de acidentes podem também ser 

consideradas um direito de um cidadão e um dever da 
sociedade. 

Carper K.(2001); Yin 
RK.(1994);RvTV(2001);

Aalbers A.(2001) 

9 - - 

A execução de uma análise custo-benefício assume todos 
os possíveis cenários e efeitos que podem ser definidos 
inicialmente, e todos os ganhos e custos com um valor 

especifico que podem ser atribuidos; O critério de 
aceitação de risco não pode ser baseado arbitrariamente 

e com pressupostos múltiplos, podendo levar a resultados 
errados. 

Giannakopoulos et al. 
2007;Liu and Wirtz 

(2006);Rackwitz 
(2005);Etkin (2000, 
2004);Etkin (2000, 

2004);Shahriari and 
Frost (2008);Rackwitz 

(2005). 

10 - - 

Concluiu-se que os dados relativos a embarcações são 
limitados;A interpretação dos dados deve ser cuidadosa, 
uma vez que existe uma grande percentagem de causas 

ocultas, o que poderá querer dizer que o número total de 
mortes e acidentes reais poderá ser relativamente maior, 
no entanto os dados apresentados comprovam que existe 
um problema grave no que toca á segurança na indústria 

pesqueira. 

(Pillay, 2001);(Hopper 
and Dean, 1992); 
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2.1 O setor da Pesca 

Portugal é um país com uma longa tradição na indústria da pesca, no entanto, devido às 

restrições constantes da União Europeia, tem-se verificado uma recessão significativa das frotas 

de pesca. No que toca aos acidentes de trabalho neste sector denota-se, mediante as estatísticas, 

que a atividade piscatória é considerada uma das mais perigosas do mundo. Importa referir que 

todos os acidentes profissionais e industriais são provocados por fatores previsíveis que 

poderiam ser eliminados através da simples implementação de medidas e técnicas já conhecidas 

e disponíveis (Alli, 2008). A nível geral, a análise do acidente de trabalho por si só permite 

determinar que há um aglomerado de requisitos de funcionamento que não estão a ser cumpridos 

e de acontecimentos indesejáveis que acabam por ter efeitos negativos tanto a nível económico 

como social (Freitas, 2003). 

2.2 Acidentes de trabalho no setor da Pesca 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), fundada em 1919, tem como principais 

responsabilidades a elaboração de normas de carácter internacional sobre o trabalho, que 

englobam matérias laborais e sociais, assumindo a forma de Convenções e Recomendações. 

(Alli, 2008). 

No caso de Portugal, a entidade com a obrigação da promoção da melhoria das condições de 

trabalho, da implementação das normas em matéria laboral e do controlo do cumprimento da 

legislação relativa à segurança e saúde no trabalho é a Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT). Esta tem como missão desenvolver a sua atividade de acordo com os princípios 

estabelecidos nas Convenções OIT e ratificadas pelo Estado Português. 

Com base nos dados da OIT de 2010, estima-se que o trabalho no sector da pesca manifesta 

alguns fatores que o diferenciam dos restantes sectores. De facto, a captura de pescado ocorre 

muitas vezes sob condições extremamente desfavoráveis, nomeadamente condições 

meteorológicas adversas e locais que por si só representam um risco elevado. É nestas ocasiões 

que a taxa de incidentes tais como acidentes graves ou acidentes mortais é bastante elevada, 

sendo por isso bastante importante analisar em Portugal todos os fatores que podem contribuir 

para estes acidentes, bem como identificar as suas causas (ILO, 2010). De facto, vários estudos 

indicam que os acidentes de trabalho em Portugal representam um problema com consequências 

e repercussões graves, afetando cerca de 4% da população portuguesa ativa (Soares et al, 2005). 

Nos últimos 20 anos, houve uma redução de aproximadamente 29% do número de navios de 

pesca registados, seguida também por uma diminuição de cerca de 20% de pescadores na 

atividade e de 41% das capturas. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), e a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) estimam que 7% de 

todas as mortes de trabalhadores ocorrem no sector das pescas, apesar de este sector representar 

menos de 1% do total da força de trabalho. A OIT estima que a indústria pesqueira, apresenta a 

cada ano, cerca de 24 mil mortos e 24 milhões de acidentes não fatais. De entre todas as 

atividades de trabalho, a pesca é aquela que apresenta maior número de baixas, no que toca aos 

países da União Europeia (Antão, 2008). Um em cada sete pescadores tem um acidente por ano e 

de acordo com as estatísticas do EUROSTAT de 2004, a taxa de risco é 2,4 vezes superior na 

atividade de pesca quando comparada com qualquer outra atividade (Antão, 2008). De acordo 

com um estudo realizado em 2007, verifica-se que por cada 223 acidentes com baixa médica até 

6 meses, ocorrerá 1 acidente mortal no sector das pescas, numa proporção de 1:223, ao passo que 
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por exemplo na indústria transformadora a probabilidade de um acidente mortal desce para 1 

acidente mortal por 967 acidentes com baixa médica até 3 meses, (Jacinto et al, 2007). 

Os acidentes de trabalho na atividade de pesca colocam Portugal no topo dos países europeus 

com maior número de acidentes e mortes resultantes da pesca (Antão, 2008). De facto, nos 

últimos 20 anos registaram-se cerca de 40 000 acidentes, resultando em cerca de 350 mortes 

(Jacinto et al, 2007). Na última década verificou-se uma melhoria significativa de eficiência no 

equipamento de segurança integrante dos navios, nomeadamente ao nível do sonar, radar, 

qualidade e dimensões da pesca, ao passo que ao nível da segurança da tripulação as melhorias 

não foram tão acentuadas, nomeadamente em termos de formação.  

Com base em vários estudos realizados em diversos países, conclui-se que embora o número de 

mortes tenha diminuído de uma forma geral, a taxa de incidência de lesões que ocorrem durante 

a execução de tarefas no navio, permanece constante. Este facto, pode estar associado a 

procedimentos e métodos de trabalho deficientes, tipos de navio e design desajustados e 

formação inadequada da tripulação. (Antão, 2008) Por exemplo, no Reino Unido, uma vez que 

em meados de 1080, as regras de segurança foram aplicadas a todos os navios com mais de 12 

metros, o número de perdas de embarcações tem reduzido significativamente. No entanto, as 

perdas em navios com menos de 12 metros quase que duplicaram, talvez porque o número de 

embarcações com menos de 12 metros aumentou significativamente e os regulamentos aplicáveis 

dizem apenas respeito a situações de salvamento e combate a incêndios. (Wang et al, 2005). 

Embora a indústria da pesca apresente altos índices de acidentes, a atenção dada à segurança 

tem-se concentrado maioritariamente em aspetos estruturais e dinâmicos da embarcação, do que 

no ser humano propriamente dito. Pouco tem sido feito no que toca à relação interface homem – 

máquina, ou seja, não tem sido dada a atenção e cuidado devidos a aspetos ergonómicos e 

antropométricos, geralmente classificados como fatores primários no que à segurança diz 

respeito (Wang et al, 2005). 

 

De facto, existem diversos estudos centrados em estatísticas de acidentes envolvendo 

embarcações  de pesca, que permitem retirar algumas conclusões interessantes sobre esta 

temática. Um deles realizado por Wayne et al e publicado em 2005, através de dados recolhidos 

pela Guarda Costeira Americana no período de 1991 até 2001 estima que o número esperado de 

lesões da tripulação dos navios aumenta, em comparação com situações normais, em cerca de 

1,13% quando o navio está atracado, 3,75% quando existem ventos fortes e de 2,06% quando as 

temperaturas são significativamente baixas. Especificamente em navios petroleiros, verifica-se 

ainda que o número esperado de ferimentos na tripulação, quando comparado com situações 

normais, é 1,79% e 5,25% superior em colisões e falha de equipamentos, respetivamente. Por 

fim, importa salientar que as mortes da tripulação dos navios aumentam em cerca de 0,027% por 

ano de vida da embarcação, sendo que existem 4,4 mortes em cada 100 acidentes envolvendo 

fogo, o que sugere que os riscos de fogo nas embarcações de pesca merecem uma atenção 

especial na prevenção de riscos. 

Estudos como este permitem identificar alguns efeitos marginais que podem ser alvo de análises 

mais detalhadas, possibilitando o desenvolvimento do desempenho da segurança da tripulação, 

das normas de avaliação e das características dos navios. Além disso, podem ser utilizados em 

análises custo-benefício de propostas de reforço de segurança em navios (por exemplo ao nível 

de requisitos relacionados com equipamento de combate a incêndios e estabilidade da 

embarcação) (Wayne et al, 2005). 

Um outro estudo referente a um modelo de probabilidade de acidentes de embarcações de pesca 

em zonas do nordeste dos Estados Unidos da América, publicado em fevereiro de 2005, sugere 

que o valor dos desembarques é estatisticamente significativo, ou seja, existe uma menor 

probabilidade de acidentes, quando o retorno económico da recolha de pescado é superior. Uma 

explicação para isso é que, com uma maior receita há maior incentivo para reduzir os danos do 
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navio, de forma a que a embarcação mantenha a navegabilidade em situações de captura com 

valores económicos elevados. Além disso, maiores retornos económicos resultam numa maior 

disponibilização de fundos para a reparação e manutenção das embarcações, sendo que uma 

tripulação sólida financeiramente pode-se dar ao luxo de não pescar quando as condições 

meteorológicas forem desfavoráveis. No entanto, também seria expectável que um maior 

incentivo económico levasse a um aumento das viagens e consequentemente uma maior 

probabilidade de acidentes, o que na verdade, não se verifica (Jin et al, 2005). 

 

Os acidentes marítimos recorrentes têm conduzido a uma preocupação de muitos arquitetos 

navais, armadores, agências governamentais entre outros, no sector marítimo, sendo que essa 

preocupação levou a um desenvolvimento na investigação dos acidentes. De facto, os acidentes 

marítimos são, atualmente, investigados por muitas razões. Eles podem servir como indicadores 

de desempenho geral para a formulação de políticas, de suporte para pesquisa cientifica, para 

atribuir responsabilidades a oficiais de bordo ou até mesmo para tirar lições para prevenir a 

recorrência de eventos semelhantes. A responsabilidade de investigar acidentes marítimos 

compete a diferentes autoridades, dependendo da natureza, gravidade e extensão dos acidentes. 

Pequenos acidentes a bordo, tais como acidentes de trabalho são da responsabilidade de um 

capitão, ao passo que os acidentes mais graves dizem respeito às autoridades nacionais, mais 

especificamente às inspeções marítimas. No que diz respeito aos acidentes envolvendo mortes, 

estes podem ser referidos como desastres navais e são da responsabilidade das comissões de 

investigação de acidentes ou tribunais marítimos (Stoop, 2003). 

 

É de salientar que os acidentes de pesca são o resultado de múltiplos aspetos que podem ir de 

assuntos pessoais, à formação, ao planeamento do trabalho e à gestão da segurança e, uma vez 

que o objetivo principal da atividade da pesca concentra-se em apanhar a maior quantidade 

possível de pescado, os marítimos ficam envolvidos em elevados níveis de tensão e stress físico 

e psicológico (Antão, 2008).  

A aplicação de métodos baseados na análise de risco para avaliação de segurança permitiriam 

não só um aumento da segurança do navio, mas também da tripulação. No que toca a Portugal, a 

aplicação desta avaliação é bloqueada por processos de confidencialidade e falta de informação 

sobre os sistemas e tarefas de cada tripulação, dificultando assim a identificação de todos os 

fatores que conduziram ao acidente. De facto, quando ocorrem acidentes de trabalho cujas 

embarcações não desaparecem ou quando não existem mortes, não são feitas investigações 

detalhadas acerca das causas, portanto a única fonte de informação disponível é a notificação do 

acidente às companhias de seguros, apresentadas pelas pessoas envolvidas. Compreende-se, 

deste modo, a necessidade de serem feitos esforços no sentido de superar essas dificuldades de 

uma forma que ajude a que as investigações futuras permitam estabelecer medidas preventivas 

adequadas à realidade. (Antão, 2008). É certo que, embora existam diversos estudos recentes 

sobre segurança em atividades piscatórias, nenhum deles se centra especificamente nas causas 

dos acidentes, isto é, as questões individuais e de gestão que conduzem aos acidentes. No entanto 

existem pequenos estudos que apontam para o álcool e a fadiga como principais fatores 

desencadeadores dos acidentes de trabalho na pesca (Laursen et al, 2008). De referir que, esta 

avaliação das causas dos acidentes e consequentemente dos seus riscos nem sempre é pacífica, 

sendo que, tal como é sabido, a sociedade tem à sua disposição recursos limitados para a 

melhoria de assuntos relacionados com segurança, tornando-se quase imprescindível obter o 

maior retorno financeiro possível em cada medida adotada. Desta forma, torna-se fundamental a 

determinação de um preço para o valor da vida humana, o que como seria de esperar, gera 

sempre bastante controvérsia, mesmo tratando-se de uma avaliação de riscos (Nikolaos et al, 

2013). 
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Por fim, salienta-se que atualmente existe uma clara tendência para considerar a segurança como 

fator vital no funcionamento do sector da pesca de um país, no entanto o planeamento dos 

recursos necessários e a sua distribuição adequada e de acordo com as necessidades do sector, só 

é possível se houver informação detalhada e centrada suficientemente na sinistralidade (Labajos 

et al,2006). 

2.3 Enquadramento Legal 

O regime jurídico que consagra a reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, 

incluindo a reintegração profissional é a Lei nº 98/2009, de 4 de Setembro, que define no seu 

artigo 8º o acidente de trabalho como “aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e 

produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte 

redução da capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte”. 

A Lei nº 102/2009 de 10 de Setembro regula o regime da promoção e prevenção da segurança e 

saúde no trabalho. Por outro lado existe regulamentação específica para o trabalho a bordo de 

navios de pesca, onde se estabelecem os princípios gerais relativos às prescrições mínimas de 

segurança e saúde no trabalho. Estes princípios encontram-se no Decreto-Lei nº116/97 de 12 de 

Maio e são regulamentados pela Portaria nº 356/98 de 24 de Junho, com o âmbito de aplicação 

estabelecido no Decreto-Lei 441/91 de 14 de Novembro, revogado pela Lei nº102/2009 de 10 de 

Setembro, e só se aplicam a navios de pesca de comprimento igual ou superior a 15 metros, 

transpondo desta forma, a Diretiva nº93/103/CE, do Conselho, de 23 de Novembro de 1993. 

Tendo em conta o âmbito de aplicação da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, os pescadores que 

exerçam atividade em embarcações menores que 15 metros, são considerados trabalhadores 

independentes, devendo, por isso, cumprir as obrigações gerais dispostas nesta Lei e no seu 

artigo 15º. Por outro lado, os serviços de segurança e saúde no trabalho devem ser desenvolvidos 

por técnicos superiores de segurança no trabalho, certificados pela ACT. Esta tarefa deve ser 

assegurada no próprio local de trabalho para que se está a prestar a atividade, por um técnico, até 

aos 50 trabalhadores (art.º 100º e 101º da Lei nº 102/2009 de 10 de Setembro). 

2.4 Prevenção dos riscos profissionais 

A prevenção dos riscos profissionais deve fazer-se para todos os locais e para todas as tarefas. 

No sector da pesca, especificamente, os riscos e perigos a que os marítimos estão expostos não 

se limitam ao momento em que se encontram em faina, o que implica que a prevenção seja feita 

a todos os riscos a que os trabalhadores estão expostos dentro da embarcação, mesmo que não 

estejam a laborar. 

Existem diversos fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes a bordo e ainda para o 

agravamento das consequências destes, nomeadamente a laboração em espaços reduzidos, com 

duração e ritmos de trabalho intensos, elevados níveis de ruido, condições climatéricas adversas 

e isolamento dos trabalhadores no mar. A prevenção dos riscos profissionais é, por isso, uma 

obrigação do empregador ou trabalhador independente, que deve zelar pelo seu bem-estar, isto é, 

deve zelar pelo exercício da sua atividade em condições de segurança e saúde adequadas. 

No que toca à obrigatoriedade de organização dos serviços de segurança no trabalho verifica-se 

que a pesca é um sector que não se encontra classificado como de risco elevado, segundo o 

artigo 79º da Lei nº 102/2009, de 10 de Setembro, não havendo, portanto, necessidade de 

organizar os seus serviços internamente, podendo cada mestre ou armador contratar serviços 

externos para o efeito.  
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Por fim, a adoção de medidas preventivas com vista a reduzir ou eliminar os riscos profissionais 

e consequentemente os acidentes de trabalho, deve ser realizada através de uma avaliação de 

riscos, visando a identificação dos perigos a que os trabalhadores estão sujeitos, tendo como 

objetivo a inexistência de acidentes. 
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3 OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Objetivos da Dissertação 

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para superar algumas das dificuldades que se 

fazem sentir nas avaliações dos acidentes na pesca, concentrando a atenção na identificação e 

análise das principais causas dos acidentes de trabalho da tripulação em atividades de pesca. 

Numa primeira fase efetua-se a contextualização quer a nível internacional quer a nível nacional 

do tema, restringindo depois a análise e estudo nas zonas de pesca da Póvoa de Varzim e Vila do 

Conde. Para isso, importa ressalvar que a fonte primária de informação será a realização de 

inquéritos a uma amostra significativa de pescadores na zona da Póvoa de Varzim/Vila do 

Conde. Ainda assim, poderá considerar-se que os dados recolhidos e as conclusões retiradas 

servirão de exemplo não só para outras zonas de pesca do país mas também para outros países. 

Em adição a isto, serão também estabelecidos como objetivos secundários o conhecimento das 

características das embarcações, equipamentos e artes de pesca utilizados, a identificação e teste 

de uma metodologia aceitável para a recolha de dados, a comparação dos resultados obtidos com 

outros estudos idênticos e a proposta de medidas de mitigação e de desenvolvimentos futuros 

neste campo. 

3.2 Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi iniciado através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em estudo, 

em bases de dados e revistas científicas, através do portal da biblioteca da FEUP, obtendo-se 

uma série de artigos científicos que serviram de suporte para o enquadramento do tema. 

Utilizaram-se também diversas fontes bibliográficas e pesquisaram-se alguns dados estatísticos 

tanto internacionais como nacionais relativos ao setor das pescas, tendo em vista a 

complementaridade de toda a informação recolhida. Relativamente ao objetivo principal que foi 

o de identificar os principais acidentes de trabalho e as respetivas causas, no setor das pescas na 

zona de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, efetuaram-se 75 entrevistas com realização de 

inquéritos a uma amostra aleatória entre os que tinham sofrido acidentes, entre março e julho de 

2014. Foi utilizado o questionário desenvolvido por (Nunes, et al., 2007) a partir das Estatísticas 

Europeias de Acidentes de Trabalho (EEAT), sendo depois ajustado ao setor pesqueiro conforme 

é apresentado no Anexo I. De facto, o inquérito foi a fonte primária e principal de informação 

recolhida junto dos pescadores, sendo que também se retiraram algumas informações 

importantes no decorrer das entrevistas. Além dos inquéritos realizou-se também uma entrevista 

ao presidente da APMSHM, o Mestre José Festas, onde foi possível retirar mais alguns dados e 

informações pertinentes acerca das zonas da Póvoa de varzim e Vila do Conde. O guião dessa 

entrevista está presente em Anexo. Posteriormente os dados recolhidos dos inquéritos das 

entrevistas realizadas foram transferidos para um ficheiro em formato Excel onde se agrupou 

toda a informação em tabela para uma melhor análise e compreensão. Posteriormente foi 

efetuado um tratamento estatístico aos dados recolhidos que é apresentado na segunda parte 

deste trabalho, foram realizados gráficos com os principais índices retirados, e, por fim, 

concluiu-se acerca dos pontos-chave do trabalho. 

3.2.1 Envolvente e/ou contexto 

Este estudo centrou-se na avaliação dos acidentes de pesca local, envolvendo a tripulação, nas 

zonas de Póvoa de Varzim e Vila do Conde. O porto de pesca conjunto entre essas duas zonas 

apresenta um total de 3500 pescadores, com uma idade média de 35 anos, excetuando-se os 
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pescadores de traineiras onde a idade média é de cerca de 50 anos. De realçar que o termo 

“pescador” é aqui utilizado de forma genérica, uma vez que nem todos os marítimos pertencem à 

categoria profissional de pescador. De facto, existem também outras categorias, nomeadamente 

arrais de pesca local, arrais de pesca, contramestre pescador, mestre costeiro pescador, mestre do 

largo e marinheiro pescador. Estes dois portos são atualmente considerados dos mais perigosos 

do país, em conjunto com os portos de Esposende e Vila Praia de Âncora, devido ao excesso de 

areia, dificultando em larga escala a circulação das embarcações. Neste momento encontram-se 

registadas e licenciadas cerca de 260 embarcações de pesca, ou seja 260 empresas em nome 

individual. O fluxo diário de entrada e saída destes dois portos em conjunto é de cerca de 70 a 

80, sendo a sua frota constituída de uma forma geral por, 80 embarcações de pesca local, 130 a 

140 embarcações de pesca costeira e 40 embarcações de pesca do largo. 

Em média, a grande maioria dos pescadores nesta zona começou a exercer a profissão por volta 

dos 14 anos, o que corresponde à idade mínima obrigatória, sendo que cerca de 50% apenas 

possuem o 4ºano de escolaridade. Atualmente os novos profissionais de pesca já possuem o 12º 

ano ao nível das habilitações, sendo esta a escolaridade obrigatória. De referir também que cerca 

de 80% do total de pescadores inscritos no porto da Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

apresentam antecedentes familiares ligados ao setor da pesca, o que comprova a tradição desta 

profissão em Portugal. 

Em relação às artes de pesca mais comuns, de salientar as redes de emalhar e as de tresmalho e 

as armadilhas de gaiola e abrigo. No que toca às artes de pesca rebocadas, de salientar a 

ganchorra e o arrasto de vara, e finalmente o cerco e a sombreira no que toca às artes de pesca 

móveis. 

Em termos de Higiene e Segurança, importa ressalvar que ainda existe um longo caminho a 

percorrer, no sentido de introduzir de forma mais cimentada esta formação na profissão da pesca. 

De facto, a formação em Higiene e Segurança no Trabalho no setor da pesca não é obrigatória e 

a ACT tem vindo a efetuar um esforço elevado no sentido de reverter tal situação. Existem, no 

entanto pequenas formações com duração de 35 horas dadas pela FOR-MAR ou pela APMSHM, 

tanto de Segurança e Higiene como de Sobrevivência no Mar e Rádio/Telefone. 

Por fim, em termos de sinistralidade nos portos de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e de uma 

forma geral, destacam-se os acidentes envolvendo o guincho/alador, com cerca de 30% do total 

de acidentes, sendo que as principais causas são as distrações por excesso de confiança, ou a 

elevada rotina que a profissão acarreta. De seguida com cerca de 15 % do total de acidentes 

destacam-se a largada das redes ao mar e depois com 10% ocorrem os escorregamentos, entradas 

e saídas de embarcações, pequenos cortes ou picadas de peixes, entre outros.
13

 

 

3.2.2 Equipamentos, protocolos e questionários/inquéritos 

O objeto de estudo deste trabalho foi o inquérito utilizado para entrevistar os pescadores e que se 

apresenta no Anexo I. Este foi baseado nas Estatísticas Europeias de Acidentes de Trabalho e 

também no estudo realizado por (Alves, L.D., 2012) direcionado para o setor da pesca. Foram 

efetuados 75 inquéritos de forma presencial a 75 trabalhadores marítimos nos portos de Vila do 

Conde e Póvoa de Varzim, sempre de forma confidencial, entre março e agosto de 2014. Os 

dados obtidos foram depois tratados e foi dado um maior enfoque aos acidentes envolvendo a 

tripulação, que constitui o tema principal desta dissertação. 

                                                 
13

 Anotações recolhidas da entrevista com o Mestre José Festas, presidente da APMSHM  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise geral à população em estudo 

Após a realização dos 75 inquéritos aos marítimos, foram apresentados os resultados em gráficos 

e tabelas para uma melhor compreensão e análise, conforme se apresenta de seguida. Dos 75 

questionários realizados, obtiveram-se 61 acerca de acidentes de pesca envolvendo a tripulação 

(22 referentes a inquéritos realizados em Vila do Conde e 39 referentes à Póvoa de varzim) e 14 

envolvendo embarcações. No entanto, o tema central reside na investigação das principais causas 

e consequências dos acidentes de pesca local envolvendo a tripulação, pelo que será este o foco 

principal na análise e discussão dos resultados. Assim sendo, efetuou-se inicialmente uma 

análise aos dados recolhidos dos marítimos dos portos de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, sob 

o ponto de vista geral, reunindo informações acerca da sua idade, habilitações académicas, 

categoria profissional, formação em Higiene e Segurança no Trabalho, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Figura 21, verifica-se que a grande maioria dos marítimos entrevistados 

apresentava idades entre os 45 e os 54 anos, sendo que existe também uma percentagem 

assinalável de cerca de 33% com uma gama de idades compreendida entre os 35 e os 44 anos. De 

facto, se efetuarmos uma comparação destes dados com os dados relativos ás idades médias do 

setor da pesca em Portugal, e que foram apresentados no primeiro capítulo desta dissertação, 

verifica-se que existe uma correspondência, uma vez que 33,2% dos pescadores em Portugal 

apresentavam em 2011 idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos. 

Na Figura 22 apresenta-se a distribuição das habilitações académicas dos 75 marítimos 

entrevistados, sendo que 47 deles revelam ter apenas a 4ª classe de escolaridade, totalizando uma 

percentagem em relação ao total de cerca de 63%. Aliás isto pode também ser comprovado pelos 

dados apresentados uma vez mais no primeiro capítulo desta dissertação, onde se verificou que 

41,3% dos trabalhadores da actividade da pesca em Portugal possuiam somente o 1º ciclo de 

escolaridade completo. De salientar ainda, que apenas 4% dos entrevistados apresentam 

habilitações académicas acima do 9º ano de escolaridade, o que reforça a ideia de que a pesca é 

um setor formado maioritariamente por pessoal não qualificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Distribuição etária da população em estudo 
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Em relação às categorias profissionais dos marítimos entrevistados, verifica-se na Figura 23 que 

mais de metade eram pescadores, com cerca de 56%, seguidamente com 29% do total estavam 

representados os arrais de pesca e com menor representatividade estiveram presentes as 

categorias de contramestre, mestre e marinheiro, com 8%,5% e 1% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de horários de trabalho no setor da pesca, compreende-se que é um pouco 

complicado definir tempos bem estipulados, uma vez que a actividade piscatória é fortemente 

dependente não só das condições meteorológicas mas também das quantidades de pescado, que 

no fundo condicionam bastante a atribuição de horários fixos na pesca. Ainda assim, questionou-

se os marítimos sobre esta situação, obtendo-se alguns dados presentes na Figura 24 . Verifica-se 

que a grande maioria dos entrevistados, cerca de 83%, assume não ter horário fixo, referindo 

exactamente que a pesca é bastante afectada pelas condições meteorológicas. Apenas uma 

percentagem residual dos entrevistados apontou um intervalo de horas de trabalho a que 

normalmente era sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Habilitações académicas da população em estudo 

Figura 23 – Distribuição de categorias profissionais da população em 

estudo 
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Os marítimos foram também entrevistados em relação aos seus tempos de experiência 

profissional no setor da pesca, tempos de actividade na empresa actual e tempos de experiência 

proffisional na actual função. Pela análise da Figura 25 verifica-se que uma grande parte dos 

entrevistados apresentava um tempo de atividade na empresa atual relativamente curto, variando 

entre 1 e 10 anos. Por outro lado, no que diz respeito à experiência profissional na atual função, 

verificou-se também que quase metade (cerca de 41%) dos entrevistados possuia entre 11 a 20 

anos de experiência. Por último, perguntou-se aos marítimos acerca do seu tempo de experiência 

profissional no setor da pesca, e verificou-se que 47% dos entrevistados apresentavam entre 21 e 

30 anos de experiência, seguidos de 25% entre 31 e 40 anos de experiência, o que comprova que 

a população em estudo composta por pescadores da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde 

apresenta bastante experiência na actividade piscatória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível da formação em Higiene e Segurança no Trabalho, constatou-se que 56% dos 

entrevistados já teriam frequentado uma formação de HST, com uma duração de 25 horas. Além 

disso, existe ainda uma percentagem considerável de 32% de marítimos que afirma não ter 

recebido ainda qualquer formação a este nível. Em pecentagens mais residuais constatou-se 

ainda que alguns pescadores frequentaram também formações de segurança básica, incêndios e 

sobrevivência no mar. 

Figura 24 – Horários de trabalho da população em estudo 

Figura 25 - Tempos de atividade na empresa atual e tempos de experiência na pesca e na atual função, da 

população em estudo  
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Por último, importa ainda referir outros dados que foram retirados dos inqúeritos realizados, 

nomeadamente o facto de todos os marítimos entrevistados serem do sexo masculino, de 

nacionalidade portuguesa, sendo que a situação profissional da totalidade dos inquiridos era de 

empregado a tempo inteiro. Um dado também bastante importante que se pode retirar é o facto 

de todos os pescadores entrevistados referirem ter antecedentes familiares profissionais no setor 

da pesca, muitas vezes de gerações passadas. 

 

4.2 Análise aos acidentes de trabalho em Vila do Conde 

Nesta secção são apresentados os dados obtidos apenas dos 22 acidentes envolvendo a tripulação 

do porto de pesca de Vila do Conde, ou seja retirou-se do alvo de estudo os inquéritos que 

correspondiam a acidentes envolvendo embarcações nesta zona. Desta forma fez-se uma análise 

sob o ponto de vista dos acidentes de pesca local envolvendo a tripulação no porto de pesca de 

Vila do Conde e, no subcapítulo seguinte, no porto da Póvoa de Varzim. Desta forma poderá 

haver alguma comparação de resultados e ser possível retirar algumas conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Formação em Higiene e Segurança da população em estudo 

Figura 27 – Tempo decorrido desde o acidente  
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Analisando a Figura 27, verifica-se que em 55% dos casos de acidentes investigados na zona de 

Vila do Conde, os acidentes já teriam acontecido entre 6 e 10 anos atrás. Por outro lado, em 27% 

dos casos, o acidente era bastante recente, tendo acontecido há menos de 1 ano. 

Um outro dado importante que foi retirado dos inquéritos realizados foi a localização das zonas 

mais frequentes de acidentes em Portugal. De facto, ao analisar a Figura 28 verifica-se que Norte 

e Centro são as zonas de Portugal onde ocorrem mais acidentes de trabalho na pesca, uma vez 

que apenas em 5% dos casos houve referência a um acidente ocorrido no Sul do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida questionou-se também os marítimos acerca de quais as tarefas mais frequentes que 

costumam estar a exercer aquando da ocorrência de acidentes de trabalho na pesca, a fim de 

tentar descortinar alguma ligação entre possiveis tarefas rotineiras, ou tarefas sistemáticas com a 

probabilidade de acidente. Na Figura 29 apresenta-se os dados recolhidos neste sentido, 

verificando-se que em 64% dos casos estudados, os pescadores afirmaram estar a exercer tarefas 

do tipo piscícola aquando da ocorrência de acidentes, seguido de 32% que afirmaram estar a 

circular no barco em altura de acidentes e apenas 5% referiu ter sofrido acidentes aquando da sua 

deslocação para o barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de atividades físicas específicas verificou-se que a tarefa de alar redes leva 

frequentemente à ocorrência de acidentes de trabalho, representando cerca de 41% do total de 

acidentes referenciados, conforme ilustra a Figura 30. De seguida, merecem também especial 

Figura 28 – Distribuição de acidentes por Zona do País 

Figura 29 – Tipo de trabalhos realizados na altura do acidente 
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atenção as tarefas que envolvem a largada de redes ao mar ou o transporte de cargas, 

representando cada uma cerca de 14% do total de acidentes estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos materiais que frequentemente são utilizados nas tarefas de pesca e que levam à 

ocorrência de acidentes destacam-se os apresentados na Figura 31. De referir que a utilização de 

luvas, redes, cabos e cordas consitui cerca de 55% dos agentes materiais envolvidos em 

atividades físicas aquando da ocorrência de acidentes, pelo que são os mais frequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando agora para a análise sob o ponto de vista dos desvios ocorridos que desencadearam os 

acidentes de trabalho, verifica-se que existe alguma variedade de situações que podem levar a 

acidentes com características muito distintas. De facto, se atentarmos na Tabela 5 repara-se que 

23% do total de acidentes ocorridos foi desencadeado por uma tarefa muito frequente na pesca, 

neste caso a operação de alar as redes no alador, que frequentemente origina  a situações de 

enrolamento do braço dos pescadores. Com menor representatividade, mas ainda assim de 

salientar com 14% cada um estão os desvios referentes a situações de gordura de peixe presente 

nas embarcações que frequentemente originam escorregamentos por parte da tripulação e o mau 

acondicionamento de caixas que muitas vezes leva à sua projeção. 

Figura 30 – Atividade física específica 

Figura 31 – Agentes materiais da atividade física 
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Tabela 5 – Distribuição percentual dos desvios dos acidentes investigados  

   

Na operação de puxar as redes através do alador, a luva 
prendeu e projetou o pescador 

9% 

Escorregamento devido à gordura de peixe 14% 

A rede ficou presa ao corpo do pescador (distração) 9% 

Enquanto alava as redes, ficou com o braço preso no 
alador, talvez por sonolência excessiva 

5% 

Enquanto alava as redes, ficou com o braço preso no 
alador, talvez por distração 

23% 

Enquanto alava as redes, ficou com o braço preso no 
alador, talvez por rotina excessiva 

5% 

Escorregamento devido a distração e piso escorregadio 5% 

Picada de peixe 5% 

Ao alar a rede cortou-se com navalha 5% 

Mau acondicionamento de caixas levou à sua projeção 14% 

Passagem entre barcos no cais levou à queda 5% 

A rede ficou presa ao corpo do pescador (rotina 
excessiva) 

5% 

 

Importa também analisar os tipos de acidente que frequentemente ocorrem na pesca. Desta 

forma, na Figura 32 apresenta-se a sua distribuição em termos de representatividade de entre os 

casos estudados. Repare-se que as situações de queda no barco e secções de membros constituem 

as situações mais frequentes, com 18% de representatividade de entre os casos estudados, 

seguidas de pancadas por objetos projetados e projeções do corpo com 14% cada uma. 

Desta forma investigou-se também acerca dos agentes materiais de contacto, ao que se aferiu que 

em 27% dos casos estudados os acidentes ocorriam aquando da utilização do cabo do alador. Por 

outro lado estão também representadas na Figura 33, embora em menor escala, as situações que 

envolvem agentes de contacto como por exemplo redes,escadas, dispositivos de armazenamento, 

ferramentas manuais, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Contacto – Modalidade da Lesão 
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O tipo de lesão ocorrida também fez parte do questionário, pelo que se reuniram os principais 

tipos de lesão ocorridos de entre os marítimos do porto de pesca de Vila do Conde. Na Figura 34 

apresentam-se os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar a Figura 34, verifica-se que 36% dos casos de acidentes investigados originaram 

fraturas expostas, 23% feridas superficiais, 18% lesões superficiais, 9% submersões não mortais 

e 5% de luxações, desmembramentos ou feridas abertas. Destas lesões apresentadas, pode-se 

ainda investigar quais as partes do corpo mais atingidas no decorrer dos acidentes, pelo que na 

Figura 35 apresentam-se os dados recolhidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Agente material do Contacto – Modalidade da Lesão 

Figura 34 – Tipo de Lesão 
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Repara-se que as partes do corpo mais propícias a acidentes são os braços, e por outro lado as 

menos propícias são as partes do corpo conjuntas entre braços e pernas. 

De seguida analisaram-se os acidentes  na pesca, sob o ponto de vista dos dias de trabalho 

perdidos como sua consequência, cujos resultados estão apresentados na Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que em 41% dos casos investigados, o acidente originou uma paragem do 

trabalhador de cerca de um mês, ao passo que em 32% dos casos não houve qualquer tipo de 

interrupção do trabalho. Se, por outro lado, efetuarmos uma investigação mais profunda, 

estabelecendo uma correspondência entre a zona do corpo atingida no decorrer do acidente e os 

seus dias de trabalho perdidos como consequência conforme apresentado na Tabela 6, podemos 

verificar que as lesões ao nível dos braços além de serem as mais frequentes são também aquelas 

que originam interrupções mais prolongadas. Os acidentes que atingem o corpo inteiro ou as 

costas, normalmente provocam interrupções de trabalho até um mês. Por último, de referir que os 

acidentes referentes a lesões na cabeça ou nas mãos, normalmente não desencadearam paragens 

de trabalho nos marítimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Zona do corpo atingida 

Figura 36 – Interrupções devido a acidentes 
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Tabela 6 – Distribuição percentual da relação entre zona do corpo atingida e interrupção do trabalho 

  Zona do corpo atingida 
Total 

Dias perdidos Perna Costas Corpo inteiro Braço Braço e Pernas Mãos Cabeça 

0 dias 0% 0% 9% 5% 0% 9% 9% 32% 

7 dias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 

30 dias 9% 14% 5% 9% 5% 0% 0% 41% 

90 dias 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 9% 

120 dias 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 

> 365 dias 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 

 
18% 14% 14% 27% 5% 9% 14% 100% 

 

Da mesma forma, efetuou-se uma correspondência entre a zona do corpo atingida no decorrer do 

acidente e as Incapacidades Permanentes Parciais, conforme apresentado na Tabela 7. Verifica-

se, pela sua análise que uma grande percentagem dos acidentes ocorridos ao nível dos braços 

origina incapacidades permanentes parciais de 10%, assim como acidentes que atingem as 

pernas. De facto, cerca de 67% do total dos acidentes investigados originou incapacidades 

permanentes parciais de 10%, verificando-se portanto, que é a percentagem de incapacidade 

mais comum de entre os casos estudados.  

 

 
Tabela 7 – Distribuição percentual da relação entre a zona do corpo atingida e as Incapacidades 

  Zona do corpo atingida Total 

Incapacidade Perna Corpo inteiro Braço Braço e Pernas   

10% IPP 22% 0% 44% 0% 67% 

15% IPP 0% 0% 0% 11% 11% 

20% IPP 0% 11% 0% 0% 11% 
IPA. Reforma por 

invalidez 
0% 0% 11% 0% 

11% 

  22% 11% 56% 11% 100% 

 

 

4.3 Análise aos acidentes de trabalho na Póvoa de Varzim 

De igual forma, nesta secção são apresentados os dados obtidos apenas dos acidentes envolvendo 

a tripulação do porto de pesca da Póvoa de Varzim, ou seja retirou-se do alvo de estudo os 

inquéritos que correspondiam a acidentes envolvendo embarcações nesta zona, perfazendo um 

total de 39 inquéritos.  

Pela análise da Figura 37, verifica-se que em 54% dos casos de acidentes investigados na zona 

de Póvoa de Varzim, os acidentes teriam acontecido entre 1 e 5 anos atrás, sendo portanto 

acidentes relativamente recentes. Aliás, verifica-se ainda que, em 18% dos casos, o acidente 

dizia respeito ao ano de 2014. 

Um outro dado importante que foi retirado dos inquéritos, tal como para a zona de Vila do 

Conde, foi a identificação das zonas do país mais frequentes no que diz respeito aos  acidentes. 

De facto, ao analisar a Figura 38 verifica-se que de entre os acidentes investigados nesta zona, as 

regiões do Norte e Centro são aquelas em que ocorrem mais acidentes de trabalho na pesca, com 

62% e 38% respectivamente. 
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De seguida questionou-se também os marítimos do porto de pesca da Póvoa de Varzim acerca de 

quais as tarefas mais frequentes que costumam estar a exercer aquando da ocorrência de 

acidentes de trabalho. Na Figura 39 apresentam-se os dados recolhidos neste sentido, 

verificando-se que em 67% dos casos estudados, os pescadores afirmaram estar a exercer tarefas 

do tipo piscícola aquando da ocorrência de acidentes, seguido de 13% que afirmaram estar a 

circular no barco em altura de acidentes e 10% referiu ter sofrido acidentes aquando da sua 

deslocação para o barco. Obtiveram-se ainda algumas respostas que identificaram o transporte de 

mantimentos, a saída do barco e a tarefa de pesca propriamente dita, como outras tarefas 

usualmente exercidas durante a ocorrência de acidentes de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Tempo decorrido desde o acidente 

Figura 38 – Distribuição de acidentes por zona do País 
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Em termos de atividades físicas específicas verificou-se novamente que a tarefa de alar redes 

leva frequentemente à ocorrência de acidentes de trabalho, tal como se tinha identificado para os 

inqúeritos realizados na Zona de Vila do Conde. De facto, cerca de 33% do total de acidentes 

referenciados nesta zona, apontou a tarefa de alar redes como principal atividade física 

específica, conforme ilustra a Figura 40. De salientar, também, que foram identificadas ínumeras 

atividades físicas especificas, aquando da realização dos inquéritos, nomeadamente operações de 

apartar o peixe, largar as redes, carregar o peixe, transportar cargas, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosseguiu-se a realização dos inqúeritos analisando os dados sob o ponto de vista dos agentes 

materiais da actividade física especifica, ao que se destacaram as luvas, cabos, cordas e redes 

com  38% do total dos acidentes investigados, tal como já tinha acontecido para os dados de Vila 

do Conde. Além disso, ao analisar a figura 41, percebe-se que os dispositivos de armazenamento 

com 26% de representatividade e a própria embarcação de pesca com 23% do total de acidentes 

em estudo, constituem  agentes materiais da atividade física não desprezáveis. Obtiveram-se 

Figura 39 – Tipo de trabalhos realizados na altura do acidente 

Figura 40 – Atividade física específica 
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38% 

23% 

26% 

3% 
8% 

3% Luvas, redes, cabos, 
cordas 

Embarcação de pesca  

Dispositivos de 
armazenamento 

Ferramentas manuais 

Utensilios de pesca 

Escadas 

ainda algumas respostas que apontaram outros agentes, como por exemplo as escadas, 

ferramentas manuais e utensílios de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob o ponto de vista dos desvios ocorridos que desencadearam os acidentes de trabalho, verifica-

se que existe também alguma variedade de situações que podem levar a acidentes com 

características muito distintas. De facto, se atentarmos na Tabela 6 repara-se que 26% do total de 

acidentes ocorridos foi desencadeado pela operação de alar as redes no alador, que 

frequentemente origina  a situações de enrolamento do braço dos pescadores. A distração ao 

operar com o alador foi apontada como principal causa. Com menor representatividade, mas 

ainda assim de salientar, estão as picadas de peixes e as quedas no cais devido à passagem entre 

barcos, com 18% e 15% de representatividade do total de acidentes.  

 
Tabela 8 – Distribuição percentual dos desvios dos acidentes investigados 

   

Enquanto alava as redes, ficou com o braço preso no alador. 
Distração 

26% 

Escorregamento devido à gordura de peixe 10% 

Picada de peixe 18% 

Passagem entre barcos no cais levou à queda 15% 

A rede ficou presa ao corpo do pescador (distração) 13% 

Colocou as mãos de uma forma errada 3% 

Escorregamento devido à gordura de peixe 3% 

Cortou-se ao lançar a âncora 3% 

Anzol ficou preso e cortou o dedo 3% 

Ao alar a rede cortou-se com navalha 3% 

Mau acondicionamento de caixas levou à sua projeção 5% 

 

Importa também analisar os tipos de acidente que frequentemente ocorrem na pesca, tal como foi 

feito para os dados referentes a Vila do Conde. Desta forma, na Figura 42 apresenta-se a sua 

distribuição em termos de representatividade de entre os casos estudados. Verifica-se que as 

situações de picadas de peixes, secções de membros e quedas no cais constituem as situações 

mais frequentes, com 18%, 15% e 15% respectivamente, de representatividade de entre os casos 

estudados. Identificaram-se ainda outras situações não desprezáveis como esmagamentos, 

contactos com ferramentas afiadas,quedas ao mar, entre outras. 

Investigou-se também acerca dos agentes materiais de contacto, ao que se aferiu que em 18% 

Figura 41 – Agentes materiais da atividade física 
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18% 

8% 

5% 

10% 

15% 
5% 

8% 

3% 

8% 

15% 

5% 
Picadura de peixe 

Queda no barco 

Queda ao mar 

Arranque de um membro 

Secção de um membro 

Queda ao mar 

Projeção do corpo 

Esmagamento 

Contacto com ferramenta afiada 

Queda no cais 

Pancada por objeto projetado 

5% 

13% 

10% 

18% 

5% 

18% 

8% 

8% 

15% 

Gordura 

Rede 

Cabo do alador 

Cabos, gancho 

Gordura, Escadas 

Peixes, Dispositivos de 
armazenamento 

Ferramentas manuais 

Dispositivos de armazenamento 

dos casos estudados os acidentes diziam respeito à utilização de cabos ou ganchos. Com igual 

representatividade apresentam-se os dispositivos de armazenamento para os peixes e até os 

próprios peixes como agentes materiais do contacto. Estão também representadas na Figura 43, 

embora em menor escala, as situações que envolvem agentes de contacto como por exemplo a 

gordura, ferramentas manuais, rede e cabo do alador, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tipos de lesões ocorridas no decorrer dos acidentes também forem investigados, verificando-

se que 38% dos casos de acidentes investigados originaram feridas superficiais, 23% fraturas 

expostas, 13% desmembramentos, 8% submersões não mortais e feridas abertas e 5% de lesões 

superficiais e fraturas simples, conforme é apresentado na Figura 44. Destas lesões apresentadas, 

pode-se ainda investigar quais as partes do corpo mais atingidas no decorrer dos acidentes, pelo 

que na Figura 45 apresentam-se os dados recolhidos. 

 

Figura 42 – Contacto-Modalidade da lesão 

Figura 43 – Agente material do Contacto-Modalidade da Lesão 
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23% 

5% 

8% 

13% 

38% 

8% 
5% 

Fratura exposta 

Lesão superficial 

Submersão não mortal 

Desmembramento 

Ferida superficial 

Ferida aberta 

Fratura simples 

13% 3% 

10% 

31% 

5% 

28% 

5% 
3% 3% 

Perna 

Costas 

Corpo inteiro 

Braço 

Braço e Pernas 

Mãos 

Cabeça 

Pé 

Joelho 

14% 

38% 
19% 

5% 

24% 
7 dias 

30 dias 

90 dias 

120 dias 

> 365 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repara-se que as partes do corpo mais propícias a acidentes são, neste caso, os braços, e por 

outro lado as menos propícias são as costas, pé e joelho. 

De seguida analisaram-se os acidentes  na pesca, sob o ponto de vista dos dias de trabalho 

perdidos como sua consequência, cujos resultados estão apresentados na Figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Tipo de Lesão 

Figura 45 – Zona do corpo atingida 

Figura 46 – Interrupções devido a acidentes 
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Verificou-se que em 38% dos casos investigados, o acidente originou uma paragem do 

trabalhador de cerca de um mês, ao passo que em 24% dos casos o acidente levou a uma 

paragem de mais de um ano no trabalho. Se, por outro lado, efetuarmos uma investigação mais 

profunda, estabelecendo uma correspondência entre a zona do corpo atingida no decorrer do 

acidente e os seus dias de trabalho perdidos como consequência conforme apresentado na Tabela 

9, podemos verificar que as lesões ao nível dos braços além de serem as mais frequentes são 

também aquelas que originam interrupções mais prolongadas, tal como já tinha acontecido para 

os dados de Vila do Conde. De destacar também os acidentes que atingem as mãos que no caso 

da Póvoa de Varzim merecem alguma atenção, com 29% do total de acidentes, sendo que na sua 

grande maioria não originam qualquer interrupção no trabalho. Cerca de 46% do total de 

acidentes investigados não originaram qualquer interrupção de trabalho. 

 
Tabela 9 - Distribuição percentual da relação entre zona do corpo atingida e interrupção do trabalho 

Zona do corpo atingida 
Total Dias 

perdidos Joelho Braço 
Perna e 
Braço 

Corpo 
inteiro Mãos Pé Costas Pernas Cabeça 

0 dias 0% 8% 0% 8% 26% 0% 0% 5% 0% 46% 

7 dias 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 8% 

30 dias 0% 8% 3% 3% 0% 0% 3% 5% 0% 21% 

60 dias 0% 3% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 8% 

90 dias 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 

180 dias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 

> 365 
dias 

0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
13% 

 

3% 31% 5% 10% 29% 3% 3% 13% 5% 100% 

 

Da mesma forma que se procedeu para os dados de Vila do Conde, efetuou-se uma 

correspondência entre a zona do corpo atingida no decorrer do acidente e as Incapacidades 

Permanentes Parciais, conforme apresentado na Tabela 10. Verifica-se, pela sua análise que uma 

grande percentagem dos acidentes que originam incapacidades são devidos a acidentes que 

atingem os braços, com cerca de 65% do total dos acidentes que originaram incapacidades. De 

referir ainda, que os acidentes ao nível dos braços originam na sua grande maioria IPP de 10% 

ou IPA.  
Tabela 10 - Distribuição percentual da relação entre a zona do corpo atingida e as Incapacidades 

 
Zona do corpo atingida 

  Total Dias 
perdidos Joelho Braço 

Perna e 
Braço 

Corpo 
inteiro Mãos Pé Costas Pernas Cabeça 

10% IPP 7% 21% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 

15% IPP 0% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 

20% IPP 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

30% IPP 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7% 

IPA 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 

 

7% 65% 14% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 100% 
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5 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

5.1 Conclusões 

A pesca é considerada uma das profissões mais perigosas do mundo e a sua taxa de acidentes 

mortais é relativamente superior à média dos outros setores de atividade (FAO,2003-2011). A 

nível mundial estima-se que existam mais de 30 milhões de pescadores, dos quais cerca de 

metade se encontram a trabalhar neste ramo a tempo inteiro.  

No caso específico de Portugal, cerca de 80% da pesca é costeira, que é dependente de múltiplas 

espécies marítimas e fluviais, de múltiplos ecossistemas provocando uma pressão grande sobre 

aquela estreita faixa marítima, determinando quadros específicos de trabalho piscatório 

(Amorim, 2001). 

A frota nacional classifica-se em embarcações de pesca local, pesca costeira e pesca do largo, 

englobando as embarcações do Continente, da Região Autónoma dos Açores e da Região da 

Madeira. As embarcações da pesca local contemplam cerca de 84,4 % da frota nacional, a frota 

costeira cerca de 15,1%, ao passo que a do largo representa apenas 0,5%. A idade média da frota 

portuguesa é de cerca de 27 anos (Silva, F.M.P.J., 2013). No que toca aos acidentes de trabalho 

neste sector, importa referir que estes são provocados por fatores previsíveis que poderiam ser 

eliminados através da simples implementação de medidas e técnicas já conhecidas e disponíveis 

(Alli, 2008). A nível geral, a análise do acidente de trabalho por si só permite determinar que há 

um aglomerado de requisitos de funcionamento que não estão a ser cumpridos e de 

acontecimentos indesejáveis que acabam por ter efeitos negativos tanto a nível económico como 

social (Freitas, 2003). Por esta mesma razão torna-se essencial nos dias de hoje fazer avaliações 

acerca do tipo de acidentes de trabalho ocorridos na pesca, com o intuito de identificar de forma 

mais objetiva quais as principais causas que levam à sua ocorrência. 

O principal objetivo desta disssertação foi o de contribuir para uma melhor avaliação dos 

acidentes de trabalho na pesca em Portugal, mais concretamente nas zonas de Póvoa de Varzim e 

Vila do Conde, obtendo dados relativos a acidentes a partir de pescadores entrevistados no local. 

Efetuou-se, inicialmente, uma análise geral à amostra em estudo, em termos de idade, 

habilitações académicas, formação em Higiene e Segurança no Trabalho e horários de trabalho e 

de seguida passou-se para uma análise em maior detalhe em termos de acidentes de trabalho 

envolvendo a tripulação, tanto na zona de Póvoa de Varzim como de Vila do Conde. Através dos 

inquéritos realizados aos marítimos e de uma entrevista realizada ao Mestre José Festas, 

presidente da APMSHM, verificou-se que as duas zonas em conjunto apresentavam um total de 

3500 pescadores, sendo que de entre os entrevistados a média de idades está entre os 45 e os 54 

anos. Em termos de níveis de habilitações académicas, verificou-se que 63% dos entrevistados 

possuía apenas o 4ºano de escolaridade, o que vai de encontro aos dados existentes a nível 

nacional, apesar de atualmente o 12º ano de escolaridade obrigatória conduzir a um retrocesso 

neste sentido. 

Em termos de Higiene e Segurança, verificou-se que existem bastantes lacunas, existindo por 

isso um longo caminho a percorrer no sentido de introduzir de forma mais cimentada esta 

formação na profissão da pesca. De facto, verificou-se que 32% dos entrevistados não tinham 

qualquer formação a este nível, embora 56% ter afirmado já ter frequentado uma pequena 

formação de 25 horas. Após ter-se confrontado o Mestre José Festas com tal situação, percebeu-

se que a APMSHM tem vindo progressivamente a efetuar esforços no sentido de combater este 

problema na pesca.  

Os horários na pesca são bastante variáveis, dependendo em larga escala das condições 

meteorológicas. De facto, cerca de 83% dos entrevistados afirmou não ter um horário de trabalho 

perfeitamente estabelecido, ao contrário do que acontece com a grande maioria das profissões, o 
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que por si só pode levar a situações de fadiga excessiva e a problemas sérios de isolamento dos 

marítimos.  

Em relação às análises mais detalhadas que foram feitas aos dados obtidos acerca dos acidentes 

de trabalho nas zonas de Vila do Conde, verificou-se que grande parte ocorrem nas regiões Norte 

e Centro, assim como para os dados obtidos da zona da Póvoa de Varzim. A atividade física 

específica que leva à ocorrência de acidentes é, na sua grande maioria, a tarefa de alar redes, 

tendo sido apontada tanto nos dados para a Póvoa de Varzim como em Vila do Conde, como a 

principal. Por outro lado, os agentes materiais da atividade física com maior representatividade 

são as luvas, redes, cabos e cordas para as duas zonas em estudo. Em termos dos desvios que 

levam ao acidente identificou-se que para Vila do Conde, cerca de 23% dos entrevistados 

apontou a distração na operação de alar as redes no alador como principal causa de acidentes, ao 

passo que na Póvoa de Varzim o valor sobe para 26%. Tornou-se claro que os marítimos 

entrevistados mostravam uma certa insegurança ao retratar os acidentes de trabalho dos quais já 

foram alvo, transmitindo sempre a ideia de que o facto de sofrerem acidentes na pesca é algo 

inerente à sua própria atividade e não como algo que poderia e deveria ser evitado. 

Dos acidentes com tripulação investigados em Vila do Conde, verificou-se a ocorrência de 

fraturas expostas em 36% dos casos, sendo os braços as partes do corpo mais atingidas, ao passo 

que na Póvoa de Varzim o tipo de lesão mais frequente foram as feridas superficiais, com 38% 

dos casos, atingindo, também, na grande maioria dos casos os braços. A grande maioria dos 

acidentes investigados levou a interrupções de trabalho de aproximadamente um mês. 

Por último, importa destacar que, tendo em conta as informçaões que se recolheram ao longo das 

entrevistas, a grande maioria dos acidentes de trabalho na pesca é devido a falhas a nível de 

formação, distrações, fadiga e tarefas demasiado rotineiras. Raramente se identificou uma falha 

mecânica como causa de um acidente com a triupação, estando os erros humanos sempre na 

origem. Existe portanto uma necessidade clara de centrar mais e melhores meios ao nível da 

formação dos pescadores e apoios para as associações de forma a combater este tipo de 

problemas. Existem também factores preocupantes e graves que devem merecer a atenção das 

autoridades competentes, tais como o progressivo aumento de consumo de alcoól e drogas por 

parte das tripulações de pesca em Portugal. 

5.2 Perspetivas Futuras 

Após a realização desta dissertação percebe-se que o grande problema existente numa avaliação 

dos acidentes de trabalho na pesca prende-se com a falta de execução de procedimentos aquando 

da ocorrência de um acidente. De facto a grande maioria dos acidentes são recorrentemente 

negligenciados ou até ocultados, devido a uma incorrecta fiscalização por parte das autoridades 

competentes. Se não se fizerem esforços neste sentido, a avaliação e consequente identificação 

de causas dos acidentes na pesca, irá continuar a ser tremendamente dificil.  

Ao nível da formação dos marítimos em Higiene e Segurança no Trabalho, tornou-se claro que 

existem bastantes falhas não só resultantes da falta de formação por si só, mas também por parte 

das autoridades que não se certificam sobre a eventualidade de tais formações na realidade não 

estarem a acontecer. Outro problema que deveria ser resolvido é a remuneração existente no 

setor da pesca que é dada mediante as quantidades de pescado, o que pressiona bastante os 

pescadores podendo-os levar a situações extremas e perigosas na tentativa de rentabilizar a sua 

jornada de trabalho. Denota-se um decréscimo progressivo de interesse na pesca por parte das 

novas gerações o que também deveria ser combatido mediante a implementação de incentivos, 

uma vez que a atividade piscatória deveria continuar a ser uma tradição forte em Portugal. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Questionário (Alves, L.D., 2012) 

 

Questionário Trabalhador 

Este questionário destina-se à recolha de dados para um estudo efetuado pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto sobre Acidentes de Trabalho na Pesca Local: Zona de Póvoa de Varzim e Vila do Conde  

A resposta é CONFIDENCIAL e VOLUNTÁRIA 

A1 Código do Trabalhador A2 Categoria Profissional  A3 Idade A4 Género 

    

A5 Nacionalidade  A6 Escolaridade 
A7 Carta de Marinheiro, Carta de 

Patrão Local ou Carta de Principiante 

   

A8 Situação Profissional A9 Horário de trabalho A10 Tempo de atividade na empresa 

   

A11 Tempo de experiência profissional na atual função 
A12 Tempo de experiência no setor 

da pesca 

  

A13 Antecedentes familiares profissionais do setor da pesca A14 Formação em SHST 

  

B1 Data do acidente B2 Hora do acidente B3 Posto de trabalho 

   

B4 Tipo de Local B5 Tipo de Trabalho  B6 Atividade física específica 

   

B7 Agente material da atividade física 

específica 
B8 Desvio B9 Agente material do desvio 

   

B11 Contacto – Modalidade da lesão B10 Agente material do contacto – Modalidade da lesão  

  

C1 Tipo de lesão  C2 Parte do corpo atingida C3 Dias perdidos  C4 IPP 

    

Porque é que B8 aconteceu?  

1 

Porque é que 1 aconteceu? 



 

2 

 

2 

Porque é que 2 aconteceu? 

3 

Porque é que 3 aconteceu? 

4 

Porque é que 4 aconteceu? 

5 

Observações: 

 

 

 

Figura 47 – Questionário utilizado 
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Anexo II – Entrevista ao Mestre José Festas 

 

 

 

 

Figura 48 – Pontos chave abordados na Entrevista ao Mestre José Festas 


