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RESUMO 
 

Mundialmente, morrem ou ficam inativos milhares de trabalhadores, em consequência de acidentes de trabalho 

ou a doenças profissionais. Um setor particularmente relevante e preocupante, são as indústrias petrolíferas, 

devido à composição dos produtos armazenados ser altamente inflamável e aos trabalhos executados serem, 

muitas vezes, de alto risco. Normas como a SEVESO III e as OHSAS 18001, vieram colmatar e proteger 

eventuais acidentes e visam implementar medidas que têm por base não só a segurança dos trabalhadores, 

mas também a proteção de toda a envolvente, tanto o ambiente como a população existente. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo criar um Sistema de Gestão de Segurança (SGS), orientado 

para as indústrias petrolíferas, integrando a segurança dos trabalhadores, a prevenção de acidentes graves e 

a fiabilidade dos processos. 

Este trabalho foi realizado em ambiente empresarial, na Refinaria de Matosinhos (Petrogal) e teve como base 

a utilização da OHSAS 18001/NP 4397, do Decreto-Lei n.º 150/2015 (SEVESO) e da OSHA 3132 (Process 

Safety Management – PSM). A esta componente legal e normativa foram associados procedimentos e 

diferentes normas internas para a elaboração do novo modelo apresentado. Paralelamente, foi também feita 

uma análise SWOT à segurança de uma indústria petrolífera. 

O novo modelo de SGS apresenta um guia de recomendações a serem seguidas pelas organizações que 

pretendem garantir a segurança ocupacional e a segurança contra acidentes graves nas suas empresas. É um 

plano abrangente e detalhado, aglomerando os 33 requisitos em 10 estágios, tornando-se deste modo mais 

percetível a sua interpretação. Como resultado da interligação das normas de procedimentos internos Galp 

Energia (NPI) e as normas de procedimento Galp Energia (NPG) da Refinaria de Matosinhos, foi possível 

verificar que a empresa apresenta todos os requisitos impostos por este novo modelo. 

 

Palavras Chave: Sistema de Gestão da Segurança; OHSAS 18001; SEVESO; Process Safety Management; 

Refinaria 
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ABSTRACT 
 

Worldwide, thousands of workers die or become inactive as consequence to professional accidents or diseases. 

A particular and worrisome activity sector is the oil industry due to the quantity of highly inflammable of stored 

products and the high risk work that is carried on a daily basis. SEVESO III and OHSAS 18001 directives came 

to remedy and protect eventual accidents and they seek to implement safety measures that address not only 

the safety of the workers, but also the protection of all the surroundings, both the environment and existing 

population. 

In this context, this work has as objective create a Safety Management System (SGS), oriented to oil companies, 

combining the workers safety, accidents prevention and processes reliability. 

This dissertation was held in a business environment, at Refinaria de Matosinhos (Petrogal), and had as basis 

the use of OHSAS 18001/NP 4397, of the Decree-Law No. 150/2015 (SEVESO) and OHSA 3132 (Process 

Safety Management – PSM). To this legal and normative components were associated procedures and different 

intern directives to the elaboration of the new presented model. Simultaneously was also made a SWOT 

analysis to the oil industry safety. 

The new SGS model presents a recommendations guide to be followed by the organizations that aim to ensure 

both the occupational safety and security against serious accidents at their companies. It is a comprehensive 

and detailed plan, agglomerating the thirty-three requisites in ten stages, therefore making its interpretation 

better. As result of the interlinking of the Galp Energia internal procedure directives (NPI) and Galp Energia 

procedure directives (NPG) at Refinaria de Matosinhos was possible to verify that the company presents all the 

imposed requisites by this new model. 

 

Keywords: Safety Management System, OHSAS 18001, SEVESO, Process Safety Management, Refinery 
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GLOSSÁRIO 
 

Ação Preventiva Ação que visa eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou de outra potencial 

situação indesejável 

Ações De Formação O conceito de melhoria contínua associado aos sistemas de gestão e a ampla legislação 

na vertente da Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, impõem a realização constante de ações de formação, 

quer por um lado para comunicar as melhorias que são introduzidas nas normas e nos procedimentos, quer, 

por outro lado, para responder às novas exigências legais nos vários domínicos da legislação em matéria de 

SHST. 

Acidente Acontecimento não planeado no qual a Ação ou a reação de um objeto, substância, indivíduo ou 

radiação, resulta num dano pessoal 

Acidente De Trabalho Acidente que se verifique no local e tempo de trabalho e produza direta ou 

indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de 

trabalho ou de ganho ou a morte 

Acidente Grave Acontecimento, designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão, de graves 

proporções, resultante de desenvolvimentos não controlados durante o funcionamento de um estabelecimento, 

e que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior ou no exterior do 

estabelecimento, ou para o ambiente, e que envolva uma ou mais substâncias perigosas 

Armazenagem Presença de uma certa quantidade de substâncias perigosas para efeitos de entreposto, 

depósito à guarda ou armazenamento 

Atmosfera Explosiva Uma mistura com o ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis sob a 

forma de gases, vapores, névoas ou poeiras, na qual, após ignição, a combustão se propague a toda a mistura 

não queimada. 

Auditoria Exame sistemático para determinar se as atividades e os resultados conexos estão em conformidade 

com as medidas planeadas e se tais medidas são efetivamente postas em prática e são apropriadas para 

materializar a política e os objetivos da organização 

Autorização de Trabalho Documento escrito, regulamentado por documento interno, que autoriza a realização 

de uma determinada actividade e que define as condições e o espaço temporal sob as quais esta deve ser 

executada. Este documento visa fundamentalmente garantir a segurança das pessoas, das instalações e do 

ambiente. 

Avaliação de desempenho Sistema de avaliação de resultados das pessoas, das equipas e das organizações, 

em função de objetivos previstos ou de critérios/padrões pré-definidos 

Avaliação De Risco Processo global de estimativa da grandeza do risco e de decisão sobre a sua 

aceitabilidade 
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Ciclo PDCA Ciclo de quatro fases que têm de ser ultrapassadas para se conseguir a melhoria contínua, tal 

como Deming descreve: Plan - Planear (fase do projeto); Do - Executar (fase da execução); Check - Rever 

(fase do controlo); Act - Ajustar (fase da ação, adaptação e correção) Estas quatro fases reforçam a ideia de 

que os planos de melhoria devem começar com um planeamento cuidadoso que deve resultar numa ação 

eficaz que deve ser revista e eventualmente ajustada, e por último deve voltar à fase de planeamento inicial, 

dando continuidade ao ciclo 

Efeito Dominó Situação em que a localização e a proximidade de estabelecimentos abrangidos pela Diretiva 

SEVESO são tais que podem aumentar a probabilidade e a possibilidade de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas ou agravar as consequências de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

ocorridos num desses estabelecimentos 

Emergência situação anormal de risco potencial ou efectivo, com origem no (na sequência do) 

desenvolvimento de uma ocorrência que justifique o desencadeamento dos procedimentos de emergência 

internos e/ou externos 

Equipamentos De Proteção Individual Equipamentos utilizados individualmente que se destinam a proteger 

o corpo ou parte do corpo de riscos inequivocamente identificados 

Equipamentos De Proteção Coletiva Conjunto de elementos físicos dispostos numa situação de trabalho 

visando proteger uma ou mais pessoas de riscos profissionais nela existente 

Estabelecimento Totalidade da área sob controlo de um operador onde estejam presentes substâncias 

perigosas, numa ou mais instalações, incluindo as infraestruturas ou atividades comuns ou conexas, podendo 

os estabelecimentos ser de nível inferior ou superior 

Gestão da mudança A gestão da mudança implica saber gerar/promover as mudanças necessárias numa 

organização 

Identificação De Perigo Processo de reconhecer a existência de um perigo e de definir as suas características 

Incidente Acontecimento relacionado com o trabalho em que ocorreu ou poderia ter ocorrido lesão, afeção da 

saúde (independentemente da gravidade) 

Inspeção O sistema de inspeção deve incluir a estrutura organizacional, responsabilidades, práticas, 

procedimentos e recursos para desenvolver e implementar um Programa de Inspeção efetivo e consistente. 

Melhoria Contínua Processo de aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão da segurança e saúde do 

trabalho, por forma a atingir melhorias de desempenho global da segurança e saúde do trabalho na 

organização 

Não Conformidade Qualquer desvio das normas de trabalho, das práticas, dos procedimentos, dos 

regulamentos e do desempenho do sistema de gestão que possa, direta ou indiretamente, conduzir a lesões 

ou doenças, a danos para a propriedade, a danos para o ambiente do local de trabalho, ou a uma combinação 

destes 

Norma Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece regras, 

diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau 

ótimo de ordenação em um dado contexto 
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Objetivo Resultados que uma organização se propõe atingir em termos do desempenho da segurança e saúde 

do trabalho 

Operador Qualquer pessoa singular ou coletiva que explore ou possua um estabelecimento ou instalação ou 

qualquer pessoa em quem tenha sido delegado um poder económico ou decisório determinante sobre o 

funcionamento técnico do estabelecimento ou instalação 

Perigo Fonte ou situação com um potencial de dano, em termos de lesões ou ferimentos para o corpo humano 

ou para a saúde, para o património, para o ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes 

Política Conjunto de intenções e orientações de uma organização relacionadas com a segurança e saúde do 

trabalho, como formalmente expressa pela direção da organização 

Probabilidade Série de eventos futuros cuja ocorrência é definida por alguns fenômenos físicos aleatórios. 

Este conceito pode ser dividido em fenômenos físicos que são previsíveis através de informação suficiente e 

fenômenos que são essencialmente imprevisíveis 

Procedimento Descrição objetiva e detalhada de como as atividades devem ser executadas 

Processo Conjunto de procedimentos que transformam as entradas em resultados ou impactos, e, deste 

modo, acrescentam valor 

Processo De Melhoria Contínua Melhoria sistemática dos processos de trabalho em termos de qualidade, 

economia ou duração 

Risco Combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da ocorrência de um determinado acontecimento 

perigoso 

Risco Aceitável Risco que foi reduzido a um nível que possa ser aceite pela organização, tomando em atenção 

as suas obrigações legais e a sua própria política da segurança e saúde do trabalho 

Segurança E Saúde Do Trabalho Circunstâncias e fatores que afetam o bem-estar de todos os trabalhadores, 

incluindo os temporários, prestadores de serviços, visitantes e qualquer outra pessoa que se encontre no local 

de trabalho 

Simulacros São exercícios de simulação de emergência que testam um cenário de emergência e envolvem 

as Entidades Externas e/ou e comunidade (por ex. Proteção Civil, Bombeiros, outras entidades) 

Sistema Da Segurança E Saúde Do Trabalho Parte de um sistema global de gestão que possibilita a gestão 

dos riscos para a segurança e saúde do trabalho relacionados com as atividades da organização. Estão 

compreendidos neste sistema a estrutura operacional, as atividades de planeamento, as responsabilidades, 

as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para desenvolver, implementar, tornar efetiva, rever 

e manter a política da segurança e saúde do trabalho da organização 

Seveso Pequeno município italiano, situado a cerca de 22 km a norte de Milão, cidade capital da região da 

Lombardia. O nome Seveso é associado, em Itália e na Europa, ao acidente industrial, de 10 de Julho de 1976, 

que causou a contaminação com dioxina de grande parte do território dos municípios limítrofes de Cesano 

Maderno, Desio e Meda. Seveso dará o nome à Diretiva Europeia sobre Riscos de Acidentes Graves (Directiva 

82/501/CEE de 24 de Junho de 1982). 



xviii 
 

SWOT Ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas para o diagnóstico estratégico. O termo SWOT 

é composto pelas iniciais das palavras Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). 
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1 . INTRODUÇÃO  
 

1.1  Introdução ao Tema 
 

O risco está presente nas mais pequenas atividades que elaboramos no nosso dia-a-dia, e por isso minimizá-

lo ou mitigá-lo exige uma forte capacidade de previsão e de atenção, nos mais ínfimos detalhes. A procura de 

um bom Sistema de Gestão de Segurança (SGS), é ela própria um ciclo, e tem em conta todos os pilares que 

constituem a própria empresa (colaboradores, equipamentos,…) e a área envolvente (vizinhança, recursos 

naturais,…), na busca de um risco ocupacional nulo. 

A aplicação de um Sistema de Gestão (SG) é baseada nas normas impostas, na implementação de 

procedimentos que têm por base a segurança dos trabalhadores e de toda a envolvente, a adoção de medidas 

de controlo, a formação de todos os envolvidos, a procura de novos padrões passíveis de serem aplicados, 

sempre, com o objetivo de criar uma planificação de procedimentos capazes de aumentar a eficácia seja a 

nível de qualidade, ambiente ou segurança. Deste modo, é cada vez mais um comportamento adotado 

mundialmente, pelas empresas, e em especial, as empresas petrolíferas, procurando eliminar práticas e 

procedimentos inseguros – figura 1. 

 

Figura 1 - Fotografias de práticas seguras: a) Espaços confinados; b) Trabalhos em altura; c) Trabalhos a quente; d) 
Escavações; e) Trabalhos elétricos 

 

A perceção do risco, das consequências e do seu efeito, leva à manipulação da probabilidade da ocorrência 

do mesmo. Desta forma, o trabalhador apresenta um papel central na área da segurança das empresas, sendo 

a) b) c)

d) e)
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ele um elemento potencial de risco. Cada vez mais o trabalhador se tem tornado um elemento importante na 

avaliação da segurança e na manipulação da mesma. 

Esta dissertação foi elaborada tendo por base a Refinaria de Matosinhos - Petrogal, na procura um Sistema 

de Gestão que interligue três grandes normas - a OHSAS 18001/NP 4397, o Decreto-Lei n.º 150/2015 

(SEVESO) e a OSHA 3132 (Process Safety Management – PSM). Esta relação visa encontrar um Sistema 

orientado para as indústrias petrolíferas compilando assim a segurança dos trabalhadores, a prevenção de 

acidentes graves e a fiabilidade dos processos, apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Esquema do Sistema de Segurança do estudo 

 

O novo modelo de Sistema de Gestão da Segurança pretende ser uma ferramenta forte para a prevenção de 

acidentes ocupacionais e de acidentes graves. 

 

1.2  Apresentação da Empresa  
 

A refinaria de Matosinhos (figura 3) localiza-se no Distrito do Porto, no concelho de Matosinhos, mais 

precisamente em Leça da Palmeira (Galp Energia, 2013). 

Ocupa uma área de 290 ha e tem uma capacidade de armazenagem de 1 865 096 m3, dos quais 767 132 m3 

de crude (Galp Energia, 2013). 

 

O Complexo industrial compreende 4 grandes grupos de produção (figura 4) (Galp Energia, 2013): 

1. Combustíveis; 

2. Aromáticos e solventes; 

3. Óleos base, lubrificantes, parafinas e betumes; 

4. Eletricidade. 

Sistema Integrado da Gestão da Segurança

Segurança Ocupacional

OHSAS 18001

Prevenção de Acidentes 
Graves 

Decreto-Lei n.º 150/2015 
(SEVESO)

Segurança do Processo 

OSHA 3132 (PSM)
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Figura 3 - Fotografia aérea da Refinaria de Matosinhos 

 

As diferentes unidades da refinaria apresentam as seguintes características (Galp Energia, 2013): 

a) Combustíveis - Possui uma capacidade de tratamento de 4.3 milhões ton/ano. É constituída por 15 

unidades processuais, onde se obtêm toda a gama de produtos combustíveis, incluindo grande parte 

de matéria-prima que alimenta a fábrica de aromáticos e solventes; 

b) Aromáticos - Possui uma capacidade de produção de 440 000 ton/ano de aromáticos e solventes. 

Está situada a jusante da fábrica de combustíveis, da qual recebe a respetiva carga e complementa 

a indústria de refinação do complexo; 

c) Óleos Base - Possui uma capacidade de tratamento de 1.2 milhões ton/ano de petróleo bruto. A 

fábrica de óleos base produz óleos base, parafinas e betumes, utilizando um petróleo bruto 

essencialmente parafínico (Arabian Light); 

d) Lubrificantes - O fabrico de óleos lubrificantes é realizado através da mistura de matérias-primas 

(óleos base e aditivos), de acordo com formulações, processos e condições operacionais específicas 

para cada tipo de óleo; 

e) Fábrica de Utilidades - tem como missão produzir e distribuir as utilidades necessárias ao complexo 

da Refinaria de Matosinhos, como por exemplo, tratamento de água, produção de energia elétrica, 

entre outros. 
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Figura 4 - Produtos do processo de refinação 
(Galp Energia, 2013) 

 

Após o projeto de reconfiguração da fábrica de combustíveis, concluído em 2011, a capacidade de destilação 

instalada na refinaria passou para 5.5 milhões ton/ano, com tratamento de crudes pesados. A refinaria 

disponha de cerca de 463 colaboradores efetivos em abril de 2015 (figura 5) (Galp Energia, 2013). 

Toda esta extensão de fábricas, de armazenando de produtos perigosos, e de colaboradores que executam, 

muitas vezes, trabalhos de alto risco, obriga a uma grande e forte gestão da segurança na empresa, 

necessitando garantir a mitigação de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, bem como a prevenção 

de acidentes graves. 

 

 

Figura 5 - Estrutura organizacional da Refinaria de Matosinhos 
(Galp Energia, 2013) 
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1.3  Organização da Dissertação 
 

A presente dissertação ambiciona efetuar uma abordagem ao tema proposto, desenvolvimento de um modelo 

de sistema de gestão da segurança aplicado às indústrias petrolíferas, estando dividida em duas partes, 

representadas na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Composição das duas partes da dissertação 

Parte 1 Parte 2 

Introdução Resultados Obtidos 

Estado da Arte Discussão 

Enquadramento do Tema Conclusões 

Metodologia do Estudo Bibliografia 

 

Em cada capítulo são abordados os seguintes temas: 

 

 Capítulo 1 - Introdução 

Neste capítulo é feito uma abordagem ao tema, realçando a sua importância no campo da Segurança. É 

exposto o objetivo do trabalho e a empresa onde foi desenvolvido.  

 

 Capítulo 2 – Estado da Arte 

No Estado da Arte é apresentado o suporte do trabalho desenvolvido. Sendo o objetivo desta dissertação, o 

desenvolvimento de um novo modelo de Gestão, existiu a necessidade de efetuar uma revisão bibliográfica, 

procurando conhecer os seguintes tópicos: as teorias de gestão do risco, as normas e a legislação existente, 

os métodos aplicáveis às indústrias petrolíferas e a os protocolos presentes na empresa. 

 

 Capítulo 3 – Enquadramento do Tema 

Nesta etapa da dissertação surgiu a necessidade de definir todos os objetivos da dissertação e dar a conhecer 

o seu valor na Refinaria de Matosinhos – Petrogal. 

 

 Capítulo 4 - Metodologia do Estudo 

Depois de delineados os objetivos, foi apresentada a metodologia utilizada para o estudo. Foi, também, feita a 

planificação e esquematização trabalho. 

 

 Capítulo 5 - Resultados Obtidos 

O primeiro capítulo da segunda parte do trabalho consiste na apresentação dos resultados obtidos: 

apresentação do novo modelo de Sistema de Gestão Integrado, interligação do novo modelo com as normas 

internas da empresa e a análise SWOT da segurança numa indústria petrolífera. 
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 Capítulo 6 - Discussão dos Resultados 

Exibidos os resultados, foi feita a discussão dos mesmos e a sua avaliação. 

 

 Capítulo 7 - Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões da dissertação. As dificuldades e limitações são também 

expostas nesta etapa, e são apresentadas propostas e perspetivas futuras. 

 

 Capítulo 8 – Bibliografia 

Neste último capítulo é identificada a bibliografia utilizada para a realização do presente estudo. 
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2 . ESTADO DA ARTE 
 

2.1  Gestão do Risco 
 

O risco está presente em cada atividade que executamos no nosso dia-a-dia, sendo por isso objeto de interesse 

nas mais diversas áreas, desde as engenharias às ciências sociais e humanas. Mundialmente, morrem ou 

ficam inativos milhares de trabalhadores, em consequência de acidentes de trabalho ou a doenças 

profissionais. Para colmatar esse mesmo risco, existe uma preocupação em criar legislação e desenvolver 

modelos de gestão do risco, para que a segurança seja garantida, bem como a saúde dos trabalhadores. Um 

setor particularmente relevante e preocupante são as indústrias petrolíferas, devido à composição dos produtos 

armazenados ser altamente inflamável e aos trabalhos executados serem, muitas vezes, de alto risco (Qinqin, 

Jia, Yuan, & Huang, 2014).  

O risco é um conceito complexo, assim como a sua avaliação pelo que, a eficácia da caracterização do risco 

depende de uma boa formulação do problema, conhecimento científico e um método de avaliação adequado. 

Apesar de toda a regulação existentes e das normas propostas, as organizações têm tido dificuldades com o 

controlo do risco (Burlet-Vienney, Chinniah, Bahloul, & Roberge, 2015). 

Os riscos decorrem não apenas da exposição ao perigo (elemento com potencial para provocar o dano) mas 

também de fatores de risco (condição de trabalho que permite que o dano se materialize). 

A avaliação da exposição ao risco resulta da multiplicação da probabilidade do acontecimento (tabela 2) e a 

sua respetiva gravidade (tabela 3). 

  

Tabela 2 - Diferentes níveis de probabilidade 

Nível Probabilidade 

Muito Improvável Nunca verificado 
Improvável Pode acontecer uma vez no local de trabalho na vida útil da instalação 
Provável Pode acontecer em média uma vez por ano no local de trabalho 
Muito Provável Pode acontecer várias vezes por ano no local de trabalho 

(Galp Energia, 2013) 

 

Tabela 3 - Diferentes níveis de gravidade 

Níveis Gravidade 

Baixa 
Desconforto ou ferimentos ligeiros ou lesões sem incapacidade temporária para o trabalho 
(ITT) e/ou interferência temporária com o trabalho 

Média 
Incapacidade temporária de trabalho (ITT) de 2 a 3 dias ou efeito reversível para a saúde ou 
interferência sistemática com o trabalho 

Grave 
Incapacidade temporária de trabalho (ITT) superior a 3 dias, sem incapacidade permanente 
(IP) ou efeito reversível para a saúde, mas grave ou nocividade severa 

Muito Grave Incapacidade permanente ou efeito irreversível para a saúde ou morte 

(Galp Energia, 2013) 
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O critério de risco é avaliado de acordo com a tabela 4. 

 

Tabela 4 - Matriz de risco 

Critério de Risco 

Probabilidade de Ocorrência 

Muito Improvável 
(MI) 

Improvável 
(I) 

Provável 
(P) 

Muito Provável 
(MP) 

G
ra

vi
d

ad
e Baixa (B) TRI TOL MO I 

Média (M) TOL MO I I 

Grave (G) MO I I IN 

Muito Grave (MG) I I IN IN 

(Galp Energia, 2013) 

 

Depois de avaliado o risco, é atribuída uma cor, correspondente a um nível de risco, e mediante o resultado 

são definidas ações de modo a procurar um nível de risco tolerável. Essas medidas são apresentadas na tabela 

5. 

 

Tabela 5 - Significância do risco 

Significância 
do Risco 

Nível de Risco Ação e Temporização 

N
Ã

O
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
S

 

Trivial (TRI)) Não requer medidas nem registos específicos. 

Tolerável 
(TOL) 

Não é necessário estabelecer medidas adicionais de controlo. No entanto, devem ser 
consideradas soluções mais rentáveis ou melhorias que não impliquem custo 
significativo. É necessário recorrer a avaliações periódicas de modo a assegurar que 
se mantém a eficácia das medidas de controlo. 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
S

 

Moderado (MO) 

Devem fazer-se esforços para reduzir o risco com avaliação rigorosa dos custos de 
prevenção. As medidas para reduzir o risco devem ser implementadas num período 
determinado. 
Quando o risco estiver associado a consequências importantes, será necessário uma 
ação posterior para estabelecer, com mais precisão, a probabilidade de dano, como 
base para determinar a necessidade de melhoria das medidas de controlo. 

Importante (I) 

O trabalho não deve ser iniciado até que se tenha reduzido o risco. Podem ser 
necessários recursos consideráveis para se controlar o risco. 
Quando o risco corresponder a um trabalho em curso, devem tomar-se medidas de 
proteção de modo a resolver o problema, num tempo (prazo) inferior ao estabelecido 
para o risco moderado. 

Intolerável (IN) 

Não se deve iniciar ou continuar o trabalho até que se tenha reduzido o risco a um 
nível moderado ou inferior. 
Se não for possível reduzir o risco, mesmo utilizando recursos ilimitados, o 
desenvolvimento do trabalho tem que ser proibido. 

(Galp Energia, 2013) 

 

A gestão do risco tem como objetivo principal a implementação de medidas capazes de eliminar o risco ou 

reduzi-lo para níveis aceitáveis, melhorando as condições de saúde e segurança dos trabalhadores e de toda 

a vizinhança, bem como a integridade do meio ambiente. 
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2.2  Enquadramento Legal e Normativo    
 

A indústria petroquímica é o local onde a segurança é imperativamente um fator elementar, dada a severidade 

dos processos executados na mesma e os equipamentos presentes, daí, a exigência do controlo do risco 

assumir-se como fator preponderante na gestão da empresa. Existe legislação aplicada a empresas desta 

natureza, que visa a segurança da vizinhança, bem como, a dos próprios trabalhadores (Qinqin et al., 2014). 

Para criar um novo modelo de Sistema de Gestão da Segurança, houve a necessidade de conhecer a 

legislação aplicável e os diferentes modelos propostos. 

 

2.2.1 OHSAS 18001/NP 4397- Sistema de Gestão da Saúde e Segurança 

do Trabalho 
 

Esta norma tem como finalidade desenvolver e implementar um sistema que permita uma gestão eficaz da 

saúde e segurança dos trabalhadores estabelecendo procedimentos de identificação de perigos, avaliação de 

riscos, e a implementação de medidas de controlo de forma a eliminar ou minimizar o risco para os 

trabalhadores. O ato de promover as boas práticas em saúde e segurança ocupacionais é fortemente apoiado 

e aconselha a construir um sistema de gestão sistemático e estruturado. Tarefas com impacto na segurança e 

saúde dos trabalhadores devem ser realizadas por pessoas competentes. A OHSAS 18001 foi concebida de 

forma a ser integrada com a ISO 14001 e com a ISO 9001 (Oliveira, 2013). 

A OHSAS 18001 especifica requisitos para um sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, a fim 

de permitir a uma organização desenvolver e executar uma política e os objetivos que têm em conta os 

requisitos legais e informação sobre os riscos da SST. A presente Norma baseia-se no modelo de sistema de 

gestão do tipo “Plan”, “Do”, “Check”, “Act” – PDCA (CERTITECNA, 2008). É possível verificar os requisitos do 

Ciclo de Deming na figura 6 e na figura 7. 

Efetivamente os requisitos desta norma são aplicáveis a qualquer organização que objetive (Repositório 

Comum, 2012): 

 Estabelecer um sistema de gestão da SST destinado a eliminar ou minimizar o risco para os 

trabalhadores e para as partes interessadas que possam estar expostos a riscos para a SST; 

 Implementar, manter e melhorar de forma contínua um sistema de gestão SST; 

 Assegurar a conformidade com a Política da SST que estabelecer; 

 Demonstrar essa conformidade a terceiros; 

 Obter a certificação ou o reconhecimento do seu sistema de gestão da SST por uma organização 

externa; 

 Fazer uma auto avaliação e uma declaração de conformidade com esta norma. 
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4.4.1 - Estrutura e 
Responsabilidades

4.4.2 -
Formação, 

Sensibilização e 
Competência

4.4.3 -
Comunicação

4.4.4 -
Documentação 

do SGSST

4.4.5 - Controlo 
dos 

Documentos

4.4.6 - Controlo 
Operacional

4.4.7 -
Prevenção e 

Capacidade de 
Resposta a 

Emergências

Figura 6 - Esquema do PDCA 
(NP, 2008) 

  

 

 

 

2.2.2 SEVESO - Decreto-Lei n.º 150/2015 
 

A 10 de Julho de 1976, em Seveso (Itália), ocorreu 

um acidente industrial (figura 8) envolvendo a 

libertação para a atmosfera de substâncias tóxicas 

com graves consequências humanas e ambientais 

(Calmeiro & Calmeiro, 2008). 

Este acidente levou a uma discussão europeia 

sobre prevenção e controlo de acidentes graves 

causados por certas atividades industriais. Em 
Figura 7 - Acidente em Seveso 
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1982, foi publicada a Diretiva 82/501/CEE (dita Diretiva Seveso), a qual sofreu posteriormente duas 

adaptações. Em Portugal esta temática foi regulamentada em 1989, com a publicação do Decreto-Lei n.º 

204/93. O objetivo desta Convenção consiste na proteção do homem e ambiente contra os eventuais efeitos 

transfronteiriços de acidentes industriais e promoção de cooperação internacional entre as Partes antes, 

durante e após tais acidentes. (Calmeiro & Calmeiro, 2008). 

Este guia pretende facilitar o método, o rigor e a eficácia da atividade de inspeção no âmbito da Prevenção de 

Acidentes Graves (Decreto de Lei 150/2015, 2014). 

A 5 de Agosto de 2015, foi aprovado um novo decreto de lei - Decreto-Lei n.º 150/2015 – que tem por objetivo 

estabelecer o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (figura 9) e de 

limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao 

controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (Decreto de Lei 

150/2015, 2014). 

As principais alterações introduzidas pela Diretiva Seveso III em relação à Seveso II são: 

 Alinhar o anexo de definição de substâncias perigosas com a alteração da classificação da EU; 

 Incluir mecanismos de correção futuros, para adaptar o anexo de definição de substâncias perigosas, 

para permitir a inclusão/exclusão de substâncias que representam, ou não, perigo de acidentes 

perigosos; 

 Reforçar o acesso público à informação e a sua participação no processo de decisão e de acesso à 

justiça, melhorando a forma como a informação é recolhida, gerida e tornada pública; 

 Introduzir padrões mais rigorosos para a inspeção a instalações para assegurar a implementação 

eficaz das medidas de proteção. 

 

Figura 8 - Esquema do Guia Técnico de Inspeções 
(Decreto de Lei 150/2015, 2014) 
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Os princípios orientadores para elaboração da política de prevenção de acidentes graves e do sistema de 

gestão de segurança para a prevenção de acidentes graves tem por base a aplicação dos seguintes elementos 

abaixo mencionados (Decreto de Lei 150/2015, 2014): 

1. Organização e pessoal — funções e responsabilidades do pessoal envolvido na gestão dos perigos 

de acidentes graves a todos os níveis da organização, em conjunto com as medidas destinadas a 

reforçar a sensibilização para a necessidade de melhoria contínua. Identificação das necessidades 

de formação desse pessoal e organização dessa formação. Participação do pessoal, incluindo 

subcontratados a operar no estabelecimento, relevante do ponto de vista da segurança; 

2. Identificação e avaliação dos perigos de acidentes graves — adoção e implementação de 

procedimentos para identificação sistemática dos perigos de acidentes graves que possam surgir em 

condições normais e anormais de funcionamento, incluindo atividades subcontratadas, se relevante, 

e avaliação da probabilidade de ocorrência desses acidentes e da sua gravidade; 

3. Controlo operacional — adoção e implementação de procedimentos e instruções para o 

funcionamento em condições de segurança, incluindo operações de manutenção, processos, 

equipamento, gestão dos alarmes e paragens temporárias; tendo em conta as informações 

disponíveis sobre melhores práticas em matéria de monitorização e controlo para reduzir o risco de 

falha do sistema; gestão e controlo dos riscos associados ao envelhecimento do equipamento 

existente no estabelecimento e corrosão; inventário do equipamento do estabelecimento, estratégia 

e metodologia para monitorização e controlo do estado do equipamento; seguimento apropriado e 

quaisquer medidas necessárias; 

4. Gestão de modificações — adoção e implementação de procedimentos para o planeamento das 

modificações a introduzir ou para a conceção de uma nova instalação, processo ou local de 

armazenagem; 

5. Planeamento de emergências — adoção e implementação de procedimentos para identificar 

emergências previsíveis através de uma análise sistemática, e para preparar, testar e rever planos de 

emergência a fim de responder a essas emergências, proporcionando formação específica ao pessoal 

em causa. Essa formação deverá ser dada a todo o pessoal que trabalhe no estabelecimento, 

incluindo o pessoal subcontratado relevante; 

6. Monitorização de desempenho — adoção e implementação de procedimentos destinados a uma 

avaliação contínua do cumprimento dos objetivos fixados pelo operador no âmbito da política de 

prevenção de acidentes graves e do sistema de gestão de segurança e introdução de mecanismos 

de investigação e de correção em caso de não cumprimento. Os procedimentos devem englobar o 

sistema de comunicação de acidentes graves ou de incidentes, nomeadamente os que envolveram 

falha nas medidas de proteção, e a sua investigação e acompanhamento, com base nas lições 

aprendidas. Os procedimentos podem também incluir indicadores de desempenho, nomeadamente 

em matéria de segurança, e outros indicadores pertinentes; 
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7. Auditoria e revisão — adoção e implementação de procedimentos destinados à avaliação periódica e 

sistemática da política de prevenção dos acidentes graves e da eficácia e adequação do sistema de 

gestão de segurança. Revisão documentada dos resultados da política e do sistema de gestão de 

segurança e a sua atualização pela gestão de topo, incluindo a consideração e integração das 

alterações necessárias, resultantes da auditoria e da revisão. 

 

2.2.3 ATEX 
 

A necessidade de diminuir a incidência de explosões e incêndios nos locais de 

trabalho, por motivos humanos e económicos, levou à publicação, pelo Parlamento 

Europeu e o Conselho, da Diretiva ATEX. Tem como objetivo a proteção de 

trabalhadores e instalações sujeitas a atmosferas explosivas (figura 10). A diretiva tem 

em conta as prescrições mínimas para obter a melhoria da proteção da segurança e 

da saúde dos trabalhadores suscetíveis de exposição a atmosferas explosivas 

(Indusmelec, 2014). 

 

 

 

2.3 Métodos de Gestão do Risco Aplicáveis às Indústrias Petrolíferas 
 

2.3.1 Teorias da Gestão do Risco 
 

2.3.1.1 Teoria Dominó de Heinrich 
 

As grandes indústrias, incluindo as indústrias petrolíferas, devido à produção de substâncias perigosas, e ao 

seu armazenamento, apresentam um elevado risco em caso de acidente. Na ocorrência de um incêndio ou de 

uma explosão, os produtos existentes na fábrica, inflamáveis, farão com que o incêndio se alastre provocando 

danos de grandes dimensões. Este modelo de acidentes é chamado de efeito dominó (Reniers, Dullaert, Ale, 

& Soudan, 2005). 

Com a publicação do livro “Industrial Accident Prevention” (1931), Herbert W. Heinrich cria a Teoria Dominó, 

defendendo que os acidentes de trabalho são causados por uma sequência de eventos que pode ser definida 

em 5 fases: 1. Ascendência do indivíduo e o ambiente que o rodeia podem levar a que este seja predisposto 

para a 2. Falha Humana, que levam a que este cometa 3. Atos Inseguros que levarão ao 4. Acidente e 

posteriormente a 5. Danos ou Consequências (Cooper, 2001). 

Imagem - ATEX Figura 9 - ATEX 
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Figura 10 - Teoria de Heinrich (Cooper, 2001) 

As cinco fases descritas anteriormente (figura 11) são vistas como cinco peças de dominó alinhadas, 

ou seja, caso uma das peças caia, todas as peças à sua frente irão cair. Heinrich constatou que os 

trabalhadores são os principais responsáveis pelos acidentes, registando 80% dos acidentes, 

causados por atos inseguros. Assim concluiu que a peça chave é o trabalhador e os atos inseguros 

por parte deste (Cooper, 2001). 

 

2.3.1.2 Teoria do Queijo-Suíço de Reason 
 

Reason propõe uma analogia do queijo suíço com as barreiras criadas pelas organizações para a prevenção 

de acidentes. Os característicos buracos do queijo suíço (figura 12) representam as vulnerabilidades de cada 

barreira da empresa. Os 5 elementos estruturais básicos são (Reason, 2000): 

 Gestão de topo - define as estratégias e os objetivos da empresa; 

 Gestão intermédia ou de linha - composta pelos gestores encarregues de implementar as estratégias 

e objetivos definidos pelos gestores de topo nas suas áreas de responsabilidade; 

 Pré-condições - características possuídas pelas pessoas, equipamentos e meio envolvente; 

 Atividades produtivas - desempenho a nível operacional; 

 Defesas - sistemas de proteção contra a eventualidade de um acidente, sejam estas coletivas ou 

pessoais. 

Como todos os elementos estruturais apresentam falhas latentes, existe o risco de desencadear um acidente. 

O mesmo ocorre quando as 5 fatias apresentam a mesma falha. 

Para colmatar esta lacuna procura-se eliminar ou diminuir o diâmetro dos buracos tornando assim possível, 

interromper a cadeia de eventos (Reason, 2000). 
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Figura 11 - Modelo do Queijo-Suíço 
(Reason, 2000) 

 

Embora este modelo seja facilmente percetível, não deixou de receber algumas críticas relativamente ao facto 

de não explicar a forma como as falhas são disseminadas pelas estruturas de uma organização.  

Posteriormente Reason complementou o modelo do queijo suíço ao afirmar que as falhas latentes se devem a 

fatores relacionados com a gestão da organização e que são o tipo de falhas relacionadas com a cultura da 

organização, tais como (Reason, 2000): 

 Menorizar a segurança e não apresentar uma preocupação coerente com a atividade; 

 Procedimentos desadequados no manuseamento e desenvolvimento dos equipamentos/processos; 

 Falhas na supervisão das tarefas e no controlo operacional. 

As falhas latentes podem permanecer adormecidas durante largos períodos de tempo sem que se verifiquem 

acidentes, no entanto o acumular das falhas latentes provoca o aumento das condições inseguras as quais 

conduzem ao agravamento dos danos (Reason, 2000). 

 

2.3.2 Métodos Aplicáveis às Indústrias Petrolíferas 
 

2.3.2.1 Process Safety Management – OSHA 3132 
 

Enquanto a Segurança Ocupacional tem como objetivo garantir as condições de trabalho das pessoas, a 

Segurança do Processo tem como objetivo garantir as condições da operação industrial, numa base de 

avaliação ativa de riscos, suportada por uma política de Gestão de Segurança do Processo (PSM - Process 

Safety Management), que inclui o projeto, a operação e a manutenção dos equipamentos do processo. 

O PSM (figura 13) tem como objetivo a gestão da segurança relativamente aos riscos graves, focando-se nos 

3 pilares essenciais: impacto na segurança, danos ambientais e perdas económicas. As indústrias petrolíferas 

utilizam muito o método PSM, devido à existência perigo nos processos e dos grandes inventários de produtos 

inflamáveis/tóxicos. Para esta gestão do risco ser implementada e produzir resultados, o PSM tem por base os 

pontos apresentados na figura 13 (Department of Labor, 2000). 
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A adoção do PSM previne diferentes tipos de acidentes e incidentes provocados por falhas em processos 

industriais, recorrendo à aplicação de princípios e sistemas de gestão que permitam identificar, compreender 

e controlar os perigos inerentes aos processos industriais, sendo uma ferramenta de gestão de ativos. 

 

Figura 12 - Parâmetros do PSM 
(Department of Labor, 2000) 

 

2.3.2.2 API 754: Process Safety Performance Indicators for 

the Refining and Petrochemical Industries 
 

Com o intuito de promover a segurança dos trabalhadores no setor petrolífero, o American Petroleum Institute 

(API) desenvolveu um guia de boas práticas - “API Recommended Practice 754” (2007). Na execução das 

operações existe a necessidade de ter em atenção práticas seguras.  

 

 

Figura 13 - Exemplo de um tanque com um sistema de segurança com diferentes limites de alerta  
(American Petroleum Institute, 2010) 

 

Na figura 14, podemos ver um dos exemplos dados, pelo API 754, de uma medida passível de ser adotada e 

que visa a segurança de processos. Esta medida tem por base a implementação de um sistema de alerta no 

equipamento, que aciona em três situações diferentes: nível baixo de operação; nível alto de operação; nível 

limite de operação. Este sistema tem em conta o erro humano inerente à execução de procedimentos, e previne 
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eventuais acidentes, nomeadamente, em casos onde ocorra uma distração por parte do trabalhador (American 

Petroleum Institute, 2010). 

Este documento afere que primeiramente deve ser dada uma formação adequada ao trabalhador, certificando-

se que o operador está apto para desenvolver as atividades para ele propostas, conhecendo o equipamento 

que irá manusear, o procedimento que deverá seguir e os riscos inerentes ao desempenho daquela função. 

Outra preocupação encontrada neste guia consiste no desenvolvimento de um programa de segurança, que 

abranja todos os trabalhadores, incluindo subcontratados, onde todas as atividades com potencial de 

ocorrência de acidentes, nomeadamente, trabalhos elétricos, trabalhos com fogos, trabalhos em espaços 

confinados, entre outros, apresentem regras de segurança (American Petroleum Institute, 2010). 

 

2.3.2.3 International Association of Oil and Gas Producers 
 

A International Association of Oil and Gas Producers (OGP) desenvolveu um guia que procura auxiliar as 

empresas a reduzir acidentes graves. 

 O fator humano é nomeado como chave do sucesso das medidas de segurança, através de uma abordagem 

focada na gestão da integridade de ativos devido à sua capacidade de interação entre indivíduos, entre estes 

e as instalações, equipamentos e sistemas de gestão. A procura de boas práticas e de competências 

individuais, em conjunto com um sistema de gestão de segurança e emergência no trabalho, como triunfo no 

controlo de riscos existentes (International Association of Oil & Gas Producers, 2005). 

 

2.3.2.4 MIHAP - Major Industrial Hazards Advisory Papers 
 

Um Sistema de Gestão de Segurança apresenta um modelo de gestão baseado na estrutura organizacional, 

nas responsabilidades, nas práticas, nos procedimentos e nos recursos para determinar e implementar uma 

política de prevenção de acidentes graves. O MIHAP apresenta nove documentos distintos, apresentados na 

figura 15, que descrevem os melhores procedimentos para cada um dos seguintes pontos - Major Industrial 

Hazards Advisory Papers (MIHAPs) (Department of Infrastructure Planning and Natural Resources, 2004): 

 

Figura 14 - Major Industrial Hazards Advisory Papers 

Para um bom Sistema de Gestão da Segurança, segundo o MIHAP, é necessário cumprir os seguintes 13 

pontos apresentados na tabela 6 (Department of Infrastructure Planning and Natural Resources, 2004). 
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Tabela 6 - Passos sugeridos pelo MIHAP para um Sistema de Gestão da Segurança 

Safety Management System 

1. Identificação e avaliação do risco 8. Informação e gestão das alterações 
2. Procedimentos de operação 9. Investigação dos acidentes/incidentes 

3. Segurança no processo 10. Formação 
4. Gestão dos contratados 11. Planos de emergência 
5. Revisão pela segurança 12. Controlo de acesso e segurança 

6. Integridade do equipamento 13. Auditorias 
7. Práticas de segurança  

 

Na figura 16 encontra-se representado o esquema do MIHAP, com as interligações dos nove documentos 

(Department of Infrastructure Planning and Natural Resources, 2004). 

 

 
Figura 15 - Esquema da interligação dos nove documentos do MIHAP 
(Department of Infrastructure Planning and Natural Resources, 2004) 
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2.4 Segurança e Protocolos na Empresa 
 

A Refinaria de Matosinhos tem como prioridade máxima, a segurança de todos os trabalhadores e de todos os 

processos executados bem como a segurança de toda a vizinhança da refinaria, tanto habitantes como os 

recursos naturais, que envolvem a mesma. 

Existe um compromisso de integrar a Segurança, Saúde e Ambiente (SSA) na estratégia e atividades da 

empresa, bem como na melhoria contínua no seu desempenho, fazendo destes pilares da Gestão (figura 17) 

e contribuindo, dessa forma, para alcançar o desenvolvimento sustentável e a excelência empresarial (Galp 

Energia, 2013). 

 

 

A Galp Energia compromete-se a (Galp Energia, 2013): 

 Consagrar a Segurança, Saúde e Proteção do Ambiente como valores fundamentais da Empresa; 

 Assumir que a gestão da Segurança, Saúde e Ambiente é uma responsabilidade direta dos líderes e 

a prevenção de riscos uma responsabilidade de todos na Organização; 

 Promover a formação de todos os colaboradores nesta matéria, envolvendo parceiros e demais partes 

interessadas, comprometendo-os com as questões de Segurança, Saúde e Ambiente para que atuem 

proativamente dentro e fora do ambiente de trabalho; 

 Aplicar as melhores práticas de gestão e soluções técnicas disponíveis, para além do cumprimento 

da legislação, nas estratégias de prevenção contínua mediante a identificação, controlo e 

monitorização de riscos para garantir a Segurança, Saúde e proteção do Ambiente; 

 Criar condições para que a Organização, como um todo, se mantenha permanentemente preparada 

para responder a emergências; 

Figura 16 - Hierarquia de um Sistema de Gestão 
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 Assegurar a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e produtos ao longo do seu ciclo de vida, 

mediante a utilização de tecnologias, instalações, recursos e práticas que previnem ou minimizam 

consequências adversas; 

 Estabelecer metas e objetivos desafiadores, medindo e avaliando os resultados obtidos e tomando 

as ações necessárias à sua prossecução; 

 Assegurar a utilização eficiente da energia e recursos e a incorporação de tecnologias seguras e 

inovadoras na gestão das suas atividades, minimizando o impacte, de forma a garantir a 

sustentabilidade da Empresa e a proteção do Ambiente; 

 Informar e divulgar a presente Política, de forma responsável e transparente, às partes interessadas, 

comunicando o desempenho da Empresa a nível de Segurança, Saúde e Ambiente. 

A refinaria apresenta, devido ao seu caráter de risco, diversas prescrições legais, necessitando de comprimir, 

no mínimo, as seguintes (Galp Energia, 2013): 

 a Lei 102/2009, de 10 de Setembro, (com alterações sucessivas), que define o regime jurídico da 

promoção da Segurança e Saúde no Trabalho; 

 o Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece as regras gerais de planeamento, 

organização e coordenação para promover a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho em estaleiros 

da construção; 

 o Decreto-Lei 236/2003, de 30 de Setembro, que estabelece as regras de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos de exposição a atmosferas explosivas e que resulta da transposição da Diretiva 

n.º1999/92/CE. 

Por ser uma atividade abrangida pela diretiva designada por SEVESO, possui, ainda: 

 a Diretiva n.º 150/2015, transposta para o regime jurídico português através do Decreto-Lei 254/2007, 

de 12 de Julho e que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. 

Para garantir esta gestão do risco, a Galp Energia adota diversas medidas que procuram a redução, e se 

possível a mitigação, da exposição ao risco, quer por parte de todos os trabalhadores da entidade bem como 

toda a vizinhança (população e recursos naturais). Algumas destas medidas são nomeadamente: ações de 

formação dos trabalhadores, avaliação dos procedimentos executados na empresa, bem como a 

implementação de medidas de segurança, tanto dos trabalhadores como dos processos, possui sistemas de 

alarmes e procedimentos de emergência, inspeções periódicas, recolha de vestígios das obras executadas, 

entre outros. 

A refinaria de Matosinhos obteve, pela empresa certificadora SGS ICS, a certificação integrada em Ambiente, 

Qualidade, Segurança e Energia (AQSE), segundo os referenciais, respetivamente, ISO 9001:2008, ISO 

14001:2012, OHSAS 18001:2007 e ISO 50001:2012 (Galp Energia, 2013): 
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 Conjunto de requisitos específicos da norma ISO 9001 (figura 18): Focalização no Cliente; 

Infraestrutura; Ambiente de Trabalho; Planeamento e Realização do Produto; Processos relacionados 

com o Cliente; Conceção e Desenvolvimento; Produção e Fornecimento do Serviço; Produto não 

conforme; Análise dos Dados; Compras; 

 Conjunto de requisitos específicos da norma ISO 14001 (figura 18): Aspetos Ambientais; Controlo 

Operacional; Preparação e Resposta a Emergências; 

 Conjunto de requisitos específicos da norma OHSAS 18001 (figura 18): Identificação de Perigos, 

Avaliação e Controlo de Riscos; Controlo Operacional; Preparação e Resposta a Emergências; 

Investigação de incidentes; 

 Conjunto de requisitos específicos da norma ISO 50001: Consumo energético de referência; 

Indicadores de desempenho energético. 

 

Para o desenvolvimento e compreensão do tema desta dissertação, existe a necessidade de aprofundar um 

conhecimento relativamente a algumas Normas de Procedimento Interno (NPI) e Normas de Procedimento 

Galp Energia (NPG). 

 

 

 

Figura 17 - Interligação das normas de qualidade, ambiente e segurança/saúde 

 

2.4.1 Autorizações de Trabalho e de Acesso e Circulação de Viaturas e 

Máquinas 
 

Com o intuito de uma boa gestão e controlo do risco na refinaria, existe a necessidade de registar e verificar 

as condições, tanto dos trabalhadores, como das viaturas e máquinas que dão entrada na empresa. É o 

documento escrito, regulamentado por normativos internos, que autoriza a realização de uma atividade 

definindo as condições sob as quais esta pode ser executada. A autorização de trabalho (figura 19) tem como 

objetivo garantir a segurança das pessoas, das instalações e do ambiente. 
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Figura 18 - Autorização para trabalhar: a) em escavações; b) em espaços confinados; c) em altura; d) com máquinas 
dentro da Refinaria 

 

2.4.2 Avaliação de Riscos 
 

O objetivo deste procedimento é respeitar uma metodologia de atuação (figura 20) para a identificação de 

perigos e avaliação e controlo de riscos. 

Baseado nas atividades desenvolvidas na Refinaria de Matosinhos, tem como objetivo determinar o nível de 

risco e as medidas preventivas e corretivas que deverão ser implementadas de modo a não comprometer a 

segurança e saúde de todos os trabalhadores ou de outras partes interessadas, procedendo ao seu controlo, 

registo, divulgação e atualização. 

 

 

 

2.4.3 Sinais de Segurança 
 

Pela Refinaria estão colocados diferentes sinais para garantir procedimentos seguros por parte dos 

trabalhadores. Entre eles estão presentes os: 

 

 Sinais de Perigo 

Indicam situações de risco potencial. São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções, entre 

outros. Têm forma triangular, o contorno e pictograma a preto e o fundo amarelo (figura 21). 
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Figura 19 - Esquema com os passos da avaliação de riscos 
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Figura 20 - Sinais de perigo - a) Perigo de incêndio; b) Perigo de eletrocussão; c) Perigo de substâncias corrosivas; d) 
Perigo de intoxicação 

 

 Sinais de Proibição 

Indicam comportamentos proibidos. São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções, entre outros. 

Têm forma circular, o contorno vermelho, pictograma a preto e o fundo branco (figura 22). 

 

Figura 21 - Sinais de proibição - a) Proibido fazer fogo; b) Proibido apagar com água; c) Proibido circular a mais de 
40Km/h; d) Proibido fumar 

 

 Sinais de Obrigação 

Indicam comportamentos obrigatórios. São utilizados em instalação, acessos, aparelhos, instruções, entre 

outros. Têm forma circular, fundo azul e pictograma a branco (figura 23). 

 

Figura 22 - Sinais de obrigação - a) Obrigatório o uso de óculos de proteção; b) Obrigatório o uso de capacete; c) 
Obrigatório o uso de calçado de proteção; d) Obrigatório o uso de protetor de ouvidos 

 

 Sinais Informativos 

Indicam informações relevantes de segurança. São retangulares e com frases sucintas (figura 24). 
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Figura 23 - Sinais informativos - a) Andaime reprovado; b) Andaime em construção; c) Andaime aprovado; d) Pessoal 
dentro do equipamento 

 

2.4.4 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 

 
Com o intuito de proteger todos os seus colaboradores bem como todos os prestadores de serviço, exige a 

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), representados na figura 25. Dependendo do trabalho 

realizado, pode ainda ser exigido equipamento extra, nomeadamente: arnês (para trabalhos em altura), 

máscara de proteção (para trabalhos com poeiras), entre outros. 

 

Figura 24- Equipamento de proteção individual obrigatório 

 

2.4.5 Acidentes de Trabalho 

 
Todos os acidentes e incidentes ocorridos são registados e investigados. Posteriormente, é feita a sua análise 

e são revistas as medidas de segurança aplicadas, para o melhoramento contínuo do sistema de gestão 

implementado. 

 

a) Andaime 
reprovado

b) Andaime em 
construção

c) Andaime 
aprovado

d) Pessoal dentro 
do equipamento

Fato Completo Calçado de Proteção
Luvas de Proteção 

Mecânica

Óculos de Proteção Capacete Protetor de Ouvidos
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2.4.6 Emergência 
 

O Plano de Emergência é um conjunto de normas e regras, com o objetivo de planificar ações (tabela 7) e 

prever a necessidade de equipamentos (figura 26) para uma resposta rápida e eficaz num eventual acidente 

de grandes dimensões. Compila os riscos potenciais existentes, a planificação das diferentes ações a 

desenvolver, formação dos trabalhadores da empresa, os meios complementares, a minimização dos efeitos 

secundários nas populações e do ambiente, bem como os órgãos externos à empresa. 

 

Tabela 7 - Comunicação por nível de emergência 

Nível de 
Emergência 

Caracterização Comunicação 

Amarelo  Emergência controlada por meios internos 

 Pequena escala, afeta um número reduzido de pessoas 

 Atuação do plano de emergência interno 

 Informação imediata em 
cadeia até ao responsável 
pela instalação 

Laranja  Emergência localizada ou externa com necessidade de 
meios externos  

 Ocorrência de escala de escala moderada mas pode 
levar à mobilização de um número significativo de 
pessoas 

 Ocorrência que envolva a comunicação social 

 Atuação do plano de emergência interno 

 Informação imediata em 
cadeia até ao responsável 
da UN respetiva 

Vermelho  Emergência nacional ou internacional 

 Ocorrência de escala alargada 

 Informação imediata 
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Figura 25 - Equipamento de emergência - a) Carro dos Bombeiros; b) Ambulância; c) Extintor; d) Botão de emergência 

 

2.5 Revisão Bibliográfica 
 

2.5.1 Pesquisa de Artigos 

No sentido de aprofundar este tema, já diversos estudos foram realizados e muitas abordagens foram 

propostas. Este capítulo tem como objetivo introduzir e contextualizar a dissertação dentro do que é feito a 

nível internacional. 

A revisão da bibliografia seguiu as recomendações PRISMA® Statment (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analysis).  

Com o intuito de compreender o desenvolvimento e os trabalhos já realizados, foi feita uma pesquisa, dentro 

das bases de dados apresentadas na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Bases de dados e revistas científicas utilizadas para a pesquisa 

Bases de Dados Revistas Científicas 

Web of Science IEEE Xplore 
Academic Search Complete Informa World 

Compendex Metapress 
Inspec Science Direct 

Science Direct Springer Link 
SCOPUS Wiley Online 

 

a) Carro dos Bombeiros b) Ambulância

c) Extintor d) Botão de emergência



Desenvolvimento De Um Modelo De Sistema De Gestão Da Segurança Aplicado Às Indústrias Petrolíferas 

 

    29 

A primeira pesquisa foi elaborada recorrendo às seguintes palavras: SEVESO, OHSAS 18001, Risk 

Assessment e Management Systems. A escolha destes termos para a pesquisa foi feita baseada nos pontos 

essenciais desta dissertação, nomeadamente, a legislação em vigor, os sistemas de gestão já implementados 

e as diferentes propostas de implementação de sistemas de gestão.  

Os critérios para eleger os artigos foram: 

 Língua: apenas foram aceites artigos escritos em inglês e em português; 

 Data dos artigos: apenas foram selecionados artigos a partir do ano 2000; 

 Pertinência para o presente estudo.  

 

2.5.2 Tratamento dos Artigos  

Depois da primeira pesquisa feita surgiu a necessidade de aprofundar e fazer a triagem dos resultados obtidos. 

Para isso, foi feita filtragem dos resultados, utilizando as seguintes palavras: Safety, Refinery e Method. Estes 

termos tiveram por base, os objetivos pretendidos, e neste sentido, procurou-se ir diretamente ao encontro de 

procedimentos já estabelecidos: estudos dos melhores métodos em prática e direcionar a pesquisa para o 

tema principal, os sistemas de gestão da segurança e indústrias petrolíferas. 

Depois de obtidos os resultados, foi feita uma nova triagem dos resultados, tendo por base os títulos dos artigos 

e procurando ir ao encontro metodologias utilizadas para a implementação de Sistemas de Gestão. Numa 

segunda análise, teve-se em conta o resumo de cada artigo, dando assim um maior conhecimento 

relativamente ao conteúdo do mesmo e às metodologias nele apresentadas. 

No final desta filtragem foram obtidos um total de 24 artigos (figura 27). 
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Figura 26 - Diagrama PRISMA da meta-pesquisa realizada 

 

2.5.3 Estudo dos Artigos 
 

Posto isto, foi feita a análise dos artigos e elaborada a tabela presente no apêndice, tendo em conta a seguinte 

metodologia: primeiramente foram numerados todos os artigos, associando assim um número a cada um dos 

mesmos; nas seguintes colunas foram colocados os títulos, o ano de aceitação do artigo e o país onde foi 

escrito para uma melhor identificação dos mesmos e uma primeira contextualização; de seguida dividiu-se o 

resumo pelas diferentes partes da sua estrutura - introdução (opcional), objetivo, metodologia, resultados, 

conclusão – para tornar a sua análise mais percetível; retirou-se o objetivo do estudo, bem como a abordagem 

utilizada, para posteriormente ser mais fácil a sua deteção; nas colunas seguintes colocaram-se os métodos 

de avaliação utilizados nos artigos e as normas referidas, para na fase de desenvolvimento da dissertação ser 

mais simples a sua deteção; a área de atividade foi também recolhida, para fazer o enquadramento do tema; 

as palavras chave foram outro ponto considerado importante para uma mais fácil deteção da base e objetivo 

do artigo; por fim, para fazer um estudo dos artigos verificou-se os seguintes pontos: se as afirmações são 

sustentada, se aplica sistemas de gestão nas empresas estudadas, se refere a importância da formação e se 

refere a importância do controlo e monitorização. 

Depois da análise dos artigos concluídas, foi possível verificar que as empresas estudadas, na sua grande 

maioria, apresentam um sistema de gestão, seja ele, da segurança, do ambiente ou da qualidade. Cada vez 

16 726

Registos 
Identificados em 
Base de Dados

10

Registos 
Identificados 

Noutras Fontes

1 573

Registos Após a 
Primeira Exclusão 

(língua; data; palavras 
chave escolhidas)

103

Artigos Após a 
Seleção pelo Título e 

Resumo

24

Registos Após a 
Seleção pelo Resumo
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mais, é uma preocupação das empresas serem certificadas para assim garantir uma eficiência e eficácia dos 

seus objetivos. Os artigos permitiram, também, conhecer diversos métodos de avaliação do risco, 

nomeadamente: bow-tie; HAZOP; FMECA; MICMAC; ARAMIS; MIMAH; MIRAS; HAZID; What-If analysis; 

matriz de risco; entre outros. Outro aspeto relevante foi o conhecimento da evolução dos critérios, definidos 

como relevantes para a segurança, ao longo dos anos. Inicialmente, a preocupação era essencialmente a 

integridade mecânica, progredindo posteriormente para preocupações: biológicas, físicas, químicas, 

atmosféricas, ergonómicas, entre outros. Outro ponto significativo foi a inclusão do fator humano como 

influência para a garantia da segurança, surgindo como um pilar para o funcionamento de todo o Sistema. Foi 

notório o avanço desta área e, cada vez mais, são propostos novos métodos de avaliação e de controlo do 

risco, adicionando, ainda mais, critérios influentes neste âmbito. 
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3 . ENQUADRAMENTO DO TEMA 
 

3.1 Cadeia de Valor na Empresa 

 

Uma indústria petrolífera apresenta a necessidade de se preocupar com a prevenção de acidentes sejam eles 

danos humanos ou ambientais. Um Sistema de Gestão (SG), transversal a todas as atividades e riscos da 

empresa, constitui uma forte base para se garantir a segurança, tanto da vizinhança como da própria empresa 

e dos seus colaboradores. 

Esta dissertação procura desenvolver um Sistema de Gestão, baseado nas indústrias petrolíferas, compilando 

três fortes pilares da segurança: a OHSAS 18001/NP 4397, o Decreto-Lei n.º 150/2015 (SEVESO) e a OSHA 

3132 (Process Safety Management – PSM). Assim foi possível integrar num só SG a segurança dos 

trabalhadores, a prevenção de acidentes graves e a fiabilidade dos processos. 

Este trabalho também permitiu ainda a associação de 112 normas internas com este novo modelo apresentado 

e a definição dos respetivos inputs e outputs. 

 

3.2 Objetivos da Dissertação 

 

O principal objetivo desta dissertação foi o de desenvolver um Sistema de Gestão da Segurança orientado 

para a indústria petrolífera a aplicar na refinaria da Galp de Matosinhos. A proposta de procedimento 

apresentada procura que as empresas possam controlar os riscos que coloquem em causa a saúde dos 

trabalhadores, a segurança de processos e a população envolvente. Este guia de segurança e de boas práticas 

é baseado nas seguintes normas:  

 A OHSAS 18001/NP 4397, que se prende com a saúde e segurança dos trabalhadores; 

 O Decreto-Lei n.º 150/2015 (SEVESO), que se baseia na proteção do Homem e do ambiente contra 

os eventuais efeitos transfronteiriços de acidentes industriais; 

 A OSHA 3132 (Process Safety Management), que se preocupa com a gestão da segurança 

relativamente aos riscos graves. 

Paralelamente, foi também realizado: 

 Um estudo dos diferentes métodos aceites pelas indústrias petrolíferas bem como as respetivas 

normas existentes e aplicáveis; 

 Uma integração das diversas Normas de Procedimento Galp Energia (NPG) e Normas de 

Procedimento Interno (NPI) da empresa com o novo Sistema de Gestão; 

 A subdivisão dos inputs e dos outputs de cada ponto do respetivo Sistema; 

 Uma análise SWOT à segurança de uma indústria petrolífera. 
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4 . METODOLOGIA DO ESTUDO 
 

4.1 Planificação e Esquematização do Estudo  

 

O estudo foi elaborado e estruturado em termos metodológicos visando as seguintes etapas: Na primeira etapa 

foi feita uma revisão bibliográfica para definição do tema. Na segunda etapa foi desenvolvido um Sistema de 

Gestão da Segurança de modo a ser aplicado em contexto industrial petrolífero. Na terceira etapa foi 

desenvolvido o trabalho definido, dando origem à quarta etapa que corresponde aos resultados e conclusões 

do estudo realizado, nomeadamente, tabelas com a divisão dos pontos base de cada uma das três normas 

escolhidas, o novo modelo de gestão, e as normas internas da empresa associadas (figura 28). 

 

Figura 27 - Esquema geral do trabalho realizado 

 

Como é apresentado na tabela 9,o cronograma com as diferentes etapas é o seguinte: 

 

Tabela 9 - Plano de trabalhos resumido (com calendarização) 

 Março Abril Maio Junho 

Revisão Bibliográfica X    
Estruturamento do Tema  X X   
Desenvolvimento do Estudo  X X  
Avaliação dos Resultados   X X 
Conclusões e Propostas   X X 
Redação da Dissertação  X X X 
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4.2 Descrição da Metodologia Utilizada  

 

A metodologia desta dissertação baseou-se em diferentes pontos para o desenvolvimento deste tema. Foram 

definidas as seguintes etapas: 

 

1. Seleção das normas que serviram de base para a realização do novo SG; 

As normas utilizadas para este trabalho foram: 

 OHSAS 18001/NP 4397 - A norma oferece orientações sobre avaliações de saúde e segurança e 

sobre como gerir os aspetos de saúde e segurança das atividades de seu negócio de forma mais 

eficaz, levando em consideração a prevenção de acidentes, a redução de riscos e o bem-estar de 

seus colaboradores (CERTITECNA, 2008); 

 Decreto-Lei n.º 150/2015 (SEVESO) - A ocorrência de acidentes de grande dimensão relacionados 

com a libertação de substâncias perigosas criou a necessidade de serem definidos mecanismos para 

a sua prevenção e controlo dos perigos associados, bem como para a limitação das suas 

consequências para a saúde humana e para o ambiente (Decreto de Lei 150/2015, 2014); 

 OSHA 3132 - Process Safety Management - A principal disposição do PSM é análise de perigos do 

processo antevisão cuidadosa do que pode desencadear um acidente e quais as medidas que devem 

ser implementadas para evitar a libertação de produtos químicos perigosos (Department of 

Infrastructure Planning and Natural Resources, 2004). 

 

2. Definição dos pontos que representam cada uma das normas escolhidas; 

Com o objetivo de delinear os critérios de cada norma, foi feita uma divisão dos diferentes passos defendidos 

por cada uma das mesmas. 

 

3. Criação do novo modelo de SG; 

Baseado nos pontos da legislação selecionada, foi desenvolvido um novo modelo de SG, alocando assim os 

três objetivos definidos. 

 

4. Associação das NPG e NPI da empresa a cada um dos pontos do novo modelo; 

Foram selecionadas diferentes NPG e NPI da empresa e associou-se cada uma aos diferentes pontos do novo 

SG. 

 

5. Definição dos respetivos inputs e dos outputs; 

Foram associadas a cada um dos requisitos do novo modelo de SG, normas internas da RM definindo os inputs 

e os outputs. 
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6. Realização da análise SWOT da segurança numa indústria petrolífera. 

Com o intuito de fazer uma avaliação global à segurança numa indústria do petróleo, foi feita uma análise 

SWOT apresentando os pontos fortes/fracos e os pontos positivos/negativos. 
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5 . RESULTADOS OBTIDOS 
 

5.1 Novo Modelo de Sistema de Gestão da Segurança 

 

Os resultados obtidos desta dissertação são apresentados de acordo com as etapas definidas na metodologia. 

Inicialmente são apresentados os requisitos que reproduzem as normas escolhidas:  

 

 A OHSAS 18001/NP 4397, representada na tabela 10; 

Os requisitos nomeados tiveram por base a legislação existente, tendo em conta o ciclo PDCA, fornecendo as 

condições para uma gestão da segurança e saúde ocupacional, permitindo a uma organização controlar seus 

riscos de acidentes e doenças ocupacionais e melhorar seu desempenho. 

 

 O Decreto-Lei n.º 150/2015 (SEVESO),representado na tabela 11; 

Os requisitos nomeados foram apoiados na legislação existente, estabelecendo imposições para a prevenção 

de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde 

humana e para o ambiente. 

 

 A OSHA 3132 (Process Safety Management), representada na tabela 12. 

Os requisitos nomeados foram baseados na legislação existente, facultando condições para a gestão da 

segurança processo, na prevenção de liberações de qualquer substância definida como produtos químicos 

altamente perigosos nas indústrias. 
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Tabela 10 - Pontos representativos da OHSAS 18001/NP 4397 

 OHSAS 18001 Definições 
P

la
n

ea
r 

4.2 Política 

A gestão de topo deve definir e autorizar a política da SST da organização e assegurar que no âmbito definido para o respetivo sistema da SST, 
esta política: 1- é adequada à natureza e à escala dos riscos da SST da organização; 2 - inclui um compromisso de prevenção das lesões e afeções 
da saúde e de melhoria contínua da gestão e do desempenho da SST; 3 - inclui um compromisso para, no mínimo, cumprir com os requisitos legais 
aplicáveis e com outros requisitos que a organização subscreva, que se relacionem com os respetivos perigos da SST; 4 - proporciona o 
enquadramento para o estabelecimento e revisão dos objetivos da SST; 5 - está documentada, implementada e é mantida; 6 - é comunicada a 
todas as pessoas que trabalham sob o controlo da organização com o intuito de sensibilização para as obrigações individuais no âmbito da SST; 7 
- está disponível às partes interessadas; 8 - é revista periodicamente por forma a assegurar que permanece relevante e adequada à organização. 

4.3.1 Identificação Dos 
Perigos, Apreciação Dos 

Riscos E Definição De 
Controlos 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para a identificação contínua dos perigos, a apreciação do risco 
e a definição dos controlos necessários. (mais detalhado na norma) 

4.3.2 Identificar 
Requisitos Legais E 
Outros Requisitos 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para identificar e aceder aos requisitos legais e outros requisitos 
da SST que lhe são aplicáveis. A organização deve garantir que estes requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva 
são considerados ao estabelecer, implementar e manter o respetivo sistema de gestão da SST. A organização deve manter esta informação 
atualizada. A organização deve comunicar a informação relevante sobre requisitos legais e outros requisitos a pessoas que trabalham sob o controlo 
da organização, e a outras partes interessadas relevantes. 

4.3.3 Objetivos E 
Programa 

A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos da SST documentados, para funções e níveis relevantes da organização. Os 
objetivos devem ser mensuráveis, sempre que possível, e consistentes com a política da SST, incluindo os compromissos de prevenção de lesões 
e afeções da saúde, de cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva e da melhoria contínua. A 
organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais programas para atingir os objetivos. O programa deve ser revisto regularmente 
em intervalos planeados e ajustados, conforme necessário, para garantir que os objetivos são atingidos. 

E
xe

cu
ta

r 4.4.1 Recursos, Funções, 
Responsabilidades, 

Responsabilização E 
Autoridade 

A gestão de topo deve demonstrar o seguinte compromisso: 1 - assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, 
manter e melhorar o sistema de gestão da SST; 2 - definir funções, responsabilidades e responsabilizações, e delegando autoridade, para facilitar 
a gestão eficaz da SST; as funções, as responsabilidades, as responsabilizações e as autoridades devem ser documentadas e comunicadas. A 
organização deve nomear um membro da gestão de topo para deter a responsabilidade específica da SST, independentemente de outras 
responsabilidades, e com funções e autoridade definida. A identidade do gestor de topo nomeado deve ser disponibilizada a todas as pessoas que 
trabalham sob o controlo da organização. A organização deve garantir que as pessoas no local de trabalho se responsabilizam por aspetos da SST 
sobre os quais têm controlo, incluindo a adesão aos requisitos da SST aplicáveis à organização. 
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 OHSAS 18001 Definições 

4.4.2 Competência, 
Formação E 

Sensibilização 

A organização deve garantir que qualquer pessoa sob o respetivo controlo que execute tarefas com impacto na SST, é competente com base na 
escolaridade, na formação ou na experiência adequadas, devendo manter os registos associados. A organização deve identificar as necessidades 
de formação associadas aos respetivos riscos da SST e ao sistema de gestão da SST. A organização deve providenciar formação ou desenvolver 
outras ações para satisfazer estas necessidades, avaliar e respetiva eficácia e manter os registos associados. A organização deve estabelecer, 
implementar e manter um ou mais procedimentos para sensibilizar as pessoas que trabalham sob o respetivo controlo. (mais detalhado na norma) 

4.4.3.1 Comunicação 
A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para: 1 - a comunicação interna entre os vários níveis e funções 
da organização; 2 - comunicação com os contratados e outros visitantes do local de trabalho; 3 - receção, documentação e resposta a comunicações 
relevantes de partes interessadas externas. 

4.4. 3.2 Participação E 
Consulta 

 A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para a participação dos trabalhadores. Os trabalhadores devem 
ser informados sobre as suas formas de participação, incluindo quem é o seu representante em matéria da SST. A organização deve assegurar 
que, quando apropriado, as partes interessadas externas relevantes são consultadas sobre matérias pertinentes da SST. (mais detalhado na norma) 

4.4.4 Documentação 

A documentação do sistema de gestão da SST deve incluir: 1 - política e objetivos da SST; 2 - descrição do âmbito do sistema de gestão da SST; 
3 - Descrição dos elementos principais dos sistemas de gestão da SST e das respetivas interações e referência a documentos relacionados; 4 - 
documentos, incluindo registos, requeridos pela presente Norma; documentos, incluindo registos, definidos pela organização como necessários 
para assegurar o planeamento, a operação e o controlo eficazes dos processos relativos à gestão dos riscos da SST. 

4.4.5 Controlo De 
Documentos 

Os documentos referidos devem ser controlados. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos. (mais detalhado na 
Norma) 

4.4.6 Controlo 
Operacional 

A organização deve identificar as operações e atividades que estão associadas aos perigos identificados e para as quais seja necessário 
implementar medidas de controlo para a gestão dos riscos da SST. (mais detalhado na Norma) 

4.4.7 Preparação E 
Reposta À Emergência 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para: 1 - identificar as potenciais situações de emergência; 2 - 
responder às situações da emergência identificadas. A organização deve responder às situações reais de emergência e prevenir ou mitigar as 
consequências adversas para a SST. (mais detalhada na Norma) 

V
er

if
ic

ar
 

4.5.1 Monitorização E 
Medição Do Desempenho 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para monitorizar e medir periodicamente o respetivo 
desempenho da SST. (mais detalhado na Norma) 

4.5.2 Avaliação Da 
Conformidade 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos 
legais aplicáveis, de acordo com os respetivos compromissos de cumprimentos. A organização deve manter registos dos resultados das avaliações 
periódicas. (mais detalhado na Norma) 

4.5.3.1 Investigação De 
Incidentes 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para registar, investigar e analisar incidentes. Os resultados da 
investigação dos incidentes devem ser documentados e mantidos. 

4.5.3.2 Não 
Conformidades, Ações 

Corretivas E Ações 
Preventivas 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para tratar não conformidades reais e potenciais e para 
implementar ações corretivas e ações preventivas. (mais detalhado na Norma) 
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 OHSAS 18001 Definições 

4.5.4 Controlo De 
Registos 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para a identificação, arquivo., proteção, recuperação, retenção 
e eliminação de registos. 

4.5.5 Auditoria Interna 
A organização deve garantir que as auditorias internas ao sistema de gestão da SST são realizadas a intervalos planeados. (mais detalhado na 
Norma) 

A
g

ir
 

4.6 Revisão Pela Gestão 
A gestão de topo deve rever o sistema de gestão da SST da organização, a intervalos planeados, para assegurar a sua contínua adequação, 
suficiência e eficácia. Estas revisões devem incluir a avaliação de oportunidades da melhoria e a necessidade de alterações ao sistema de gestão 
da SST, incluindo a política e os objetivos da SST. Os registos das revisões pela gestão devem ser mantidos. 

 

 

Tabela 11 - Pontos representativos do Decreto-Lei n.º 150/2015 

 SEVESO Definição 
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Art. 14º Dever De Comunicação 

1 — O operador comunica, através de formulário, que inclui os elementos definidos no anexo II ao presente decreto -lei, 
que dele faz parte integrante, nos seguintes casos: a) Novo estabelecimento, previamente ao início da construção ou de 
alteração que implique a modificação de inventário; b) Outro estabelecimento, no prazo de seis meses a contar da data 
em que o estabelecimento passa a ficar abrangido pelo presente decreto -lei. 2 — O operador atualiza a comunicação, 
através do formulário previsto no número anterior, previamente à ocorrência das seguintes situações: a) Alteração 
substancial de um estabelecimento, nos termos do presente decreto -lei, sempre que haja alteração da informação 
constante da comunicação; b) Alteração da classificação de substâncias perigosas presentes, por via da alteração 
legislativa ou por auto classificação, sempre que implique uma alteração do enquadramento do estabelecimento, de nível 
inferior para superior ou vice -versa; (mais detalhado na Norma) 

Art. 15º Verificação Da Comunicação 
A APA, I. P., pode solicitar, uma única vez, a apresentação de elementos adicionais, suspendendo -se o prazo referido no 
número anterior, enquanto os referidos elementos não forem apresentados. (mais detalhado na Norma) 

Art. 16º Política De Prevenção 
De Acidentes Graves 

A política de prevenção de acidentes graves deve ser proporcional ao perigo de acidentes graves e incluir: 
a) Os objetivos e princípios de ação gerais fixados pelo operador, nomeadamente a garantia de um nível elevado de 
proteção da saúde humana e do ambiente; b) O papel e a responsabilidade da gestão de topo; c) O empenho na melhoria 
contínua do controlo dos perigos de acidentes graves. (mais detalhado na Norma) 

Art. 18º Elaboração E Revisão  
Do Relatório De Segurança 

2 — O operador de estabelecimento de nível superior revê e, se necessário, atualiza o relatório de segurança, e submete 
a versão atualizada ou partes atualizadas do mesmo. (mais detalhado na Norma) 

Art. 20º Auditoria 
1 — O operador de estabelecimento de nível superior apresenta à APA, I. P., até 30 de abril de cada ano, um 
relatório de auditoria, relativo ao ano anterior, que ateste a conformidade do sistema de gestão de segurança do 
estabelecimento. (mais detalhado na Norma) 
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 SEVESO Definição 

Art. 22º Plano De Emergência Interno 
1 — O plano de emergência interno, relativo às medidas a aplicar no interior do estabelecimento de nível superior, é 
elaborado pelo operador, de acordo com as orientações fixadas pela APA, I. P., e pela ANPC e divulgadas nos seus sítios 
na internet. (mais detalhado na Norma) 

Art. 24º Plano De Emergência Externo 
1 — Os planos de emergência externos são planos especiais de proteção civil relativos às medidas a aplicar no exterior 
dos estabelecimentos de nível superior. (mais detalhado na Norma) 

Art. 25º Alteração Substancial 

 1 — Em caso de alteração de uma instalação, de um estabelecimento, de um local de armazenagem, de um processo ou 
da natureza, forma física ou quantidades de substâncias perigosas, que possa ter sérias consequências para os perigos 
de acidente grave, ou que determine que um estabelecimento de nível inferior passe a ser um estabelecimento de nível 
superior ou vice -versa, o operador revê, atualizando sempre que necessário. (mais detalhado na Norma) 

Art. 27º Exercícios 

1 — O operador deve realizar os seguintes exercícios de aplicação dos planos de emergência: 
a) Plano de emergência interno: no mínimo, uma vez por ano; 
b) Plano de emergência interno simplificado: no mínimo, de dois em dois anos; 
c) Exercícios conjuntos dos planos de emergência internos de estabelecimentos de nível superior e de planos de 
emergência internos simplificados de estabelecimentos de nível inferior que integrem um grupo de efeito dominó: no 
mínimo, de três em três anos. (mais detalhado na Norma) 
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Art. 28º Obrigações Do Operador 
Em Caso De Acidente 

1 — O operador, em caso de acidente grave adota os seguintes procedimentos: 
a) Aciona de imediato os mecanismos de emergência, designadamente o plano de emergência interno e o plano de 
emergência interno simplificado, conforme aplicável; 
b) Informa de imediato a ocorrência, através dos números de emergência, às forças de segurança e serviços necessários 
à intervenção imediata e à câmara municipal; 
c) Informa a APA, I. P., a ANPC, a IGAMAOT e a entidade licenciadora, coordenadora ou competente para a 
autorização do projeto, no prazo de 24 horas após a ocorrência, sobre as circunstâncias do acidente, as substâncias 
perigosas envolvidas e as consequências na saúde humana, no ambiente e na propriedade; 
d) Envia à APA, I. P., à ANPC, à IGAMAOT e à entidade licenciadora, coordenadora ou competente para 
a autorização do projeto, no prazo máximo de 10 dias contados da data da ocorrência, o relatório do acidente, através do 
respetivo formulário; 
e) Atualiza e envia à APA, I. P., à ANPC, à IGAMAOT e à entidade licenciadora, coordenadora ou competente para 
a autorização do projeto a informação prestada nos termos da alínea anterior, no caso de surgirem novos elementos, 
designadamente na sequência da realização de inquéritos ou outras diligências que tenham lugar. (mais detalhado na 
Norma) 
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 SEVESO Definição 
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Art. 30º Divulgação De Informação E De 
Medidas De Autoproteção 

1 — O operador elabora, divulga e mantém disponível ao público de forma permanente, nomeadamente por via 
eletrónica, a informação constante do anexo VI ao presente decreto -lei. 
2 — A informação prevista no número anterior é atualizada sempre que necessário, nomeadamente quando ocorra uma 
alteração substancial do estabelecimento. (mais detalhada na Norma) 
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Tabela 12 - Pontos representativos da OSHA 3132 

PSM Definição 

1. Participação É importante participação dos empregados na implantação do Programa de Gerenciamento de Segurança de Processo 

2. Segurança do Processo 
Este elemento prescreve o fornecimento de todas as informações de segurança do processo às pessoas envolvidas na sua operação (incluindo 
dados sobre equipamentos, materiais utilizados e cinética de reações), para que as mesmas conheçam os seus riscos e saibam eliminá-los e/ou 
controlá-los 

3. Análise do Risco 
É recomendável a prática estruturada e sistemática da análise de riscos do processo, de forma a permitir a identificação e avaliação dos riscos de 
um processo com produtos perigosos 

4. Procedimentos Operacionais 
Os procedimentos relacionados com cada tarefa necessitam ser claros, consistentes e - não menos importante - precisam ser adequadamente 
comunicados aos operadores. 

5. Formação Os operadores devem receber formação adequada com o trabalho que irão desempenhar e devem ter conhecimento de todos os riscos associados 

6. Fator Humano 
A probabilidade de ocorrência de falhas humanas é determinada pela condição de um número finito de fatores que influenciam o desempenho: 
tempo de execução, distração, carga de trabalho, competência, fadiga, condições físicas do trabalho (ruído, vibrações, temperatura, luz, entre 
outros) 

7. Subcontratados 
Todo empenho que se coloca na gestão de pessoal próprio quanto à prevenção deve se refletir igualmente com os contratados, de forma que 
efetivamente tenham um padrão de segurança nivelado com o do próprio sítio. O bom gerenciamento de contratados inclui bom processo seletivo, 
estabelecimento de linhas efetivas de comunicação, informações mútuas sobre riscos e prevenção e sistema de auditoria periódica 

8. Integridade Mecânica 
Manter e melhorar a integridade do sistema na instalação de equipamentos desde a instalação até ao desmantelamento. Envolve manutenção 
preditiva, preventiva e corretiva, o treinamento para aqueles que desempenham, procedimentos especiais de controlo de qualidade, inspeções, 
testes, reparos, mudanças e análises de confiabilidade 

9. Autorizações de Trabalho 
Os operadores devem ter autorizações para executar trabalhos de alto risco, nomeadamente trabalhos em espaços confinados ou trabalhos em 
altura 

10. Gestão da Mudança 
É recomendável que, ao se realizarem mudanças no processo, se disponha de um sistema de gerenciamento para garantir o mesmo padrão de 
segurança que a instalação tinha antes da realização da mudança. 

11. Investigação de Incidentes 
Deverão ser estabelecidos procedimentos para identificar as causas-raízes daqueles eventos, a fim de que sejam implantadas as medidas 
preventivas, no intuito de evitar a recorrência dos mesmos. 

12. Planeamento e Resposta à 
Emergência 

É importante a existência de um plano de resposta a emergências, a fim de todos os colaboradores estarem prontos para executar as ações 
adequadas, no caso da ocorrência de um acidente. Fazem parte do planeamento de resposta a emergências os treinamentos e exercícios 
simulados. 

13. Auditoria 
Para garantir que os procedimentos desenvolvidos para o programa estarão adequados e serão seguidos, existe a necessidade de serem efetuadas 
auditorias 

14. Revisão Revisão e melhoria da gestão da segurança do processo 
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Depois de definidos todos os requisitos das três normas estes foram integrados. Nos pontos comuns, 

foi escolhido o requisito mais abrangente (figura 29). 

 

SEVESO 

 

OHSAS 18001 

 

 

Dever De Comunicação

Verificação Da Comunicação

Política De Prevenção De Acidentes Graves

Elaboração E Revisão Do Relatório De Segurança

Auditoria

Plano De Emergência Interno

Plano De Emergência Externo

Alteração Substancial

Exercícios

Obrigações Do Operador Em Caso De Acidente

Divulgação De Informação E De Medidas De Autoproteção

Política De SST

Identificação Dos Perigos, Apreciação Dos Riscos E Definição De Controlos

Identificar Requisitos Legais E Outros Requisitos

Objetivos E Programa

Recursos, Funções, Responsabilidades, Responsabilização E Autoridade

Competência, Formação E Sensibilização

Comunicação

Participação E Consulta

Documentação

Controlo De Documentos

Controlo Operacional

Preparação E Reposta À Emergência

Monitorização E Medição Do Desempenho

Avaliação Da Conformidade

Investigação De Incidentes

Não Conformidades, Ações Corretivas E Ações Preventivas

Controlo De Registos

Auditoria Interna

Revisão Pela Gestão
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PSM 

 

Figura 28 - Requisitos comuns (coloridos) das três normas 

 

Depois de feita a interligação, é exposto o modelo proposto que se baseia em 33 requisitos, compilando as 

exigências das três normas. 

Sistema Integrado Da Gestão Da Segurança 

1. Política Segurança E Saúde No Trabalho 
2. Política De Prevenção De Acidentes 

Graves 
3. Objetivos E Programa 
4. Identificar Requisitos Legais E Outros 

Requisitos 
5. Recursos, Funções, Responsabilidades, 

Responsabilização E Autoridade 
6. Gestão Da Mudança 
7. Identificação Dos Perigos, Apreciação 

Dos Riscos E Definição De Controlos 
8. Segurança No Processo 
9. Integridade Mecânica 
10. Procedimentos Operacionais 
11. Competência, Formação E 

Sensibilização 
12. Fator Humano 
13. Subcontratados 
14. Autorizações De Trabalho 
15. Documentação  
16. Controlo De Documentos  
17. Elaboração E Revisão Do Relatório De 

Segurança 

18. Controlo De Registo 
19. Dever de Comunicação 
20. Verificação da Comunicação 
21. Participação e Consulta 
22. Divulgação de Informação e de Medidas 

de Autoproteção 
23. Obrigações do operador em caso de 

acidente 
24. Investigação de Incidentes 
25. Plano de Emergência Interno 
26. Plano de emergência Externo 
27. Exercícios 
28. Auditoria 
29. Não Conformidades, Ações Corretivas e 

Ações Preventivas 
30. Controlo Operacional 
31. Monitorização e Medição do 

Desempenho 
32. Avaliação da Conformidade 
33. Revisão pela Gestão 

 

Participação

Segurança Do Processo

Análise Do Risco

Procedimentos Operacionais

Formação

Fator Humano

Subcontratados

Integridade Mecânica

Autorizações De Trabalho

Gestão Da Mudança

Investigação De Incidentes

Planeamento E Resposta À Emergência

Auditoria

Revisão
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1. Política Segurança E Saúde No Trabalho  

Deve inclui um compromisso de prevenção das lesões e afeções da saúde e de melhoria contínua da gestão 

e do desempenho da Segurança e Saúde no Trabalho; 

 

2. Política De Prevenção De Acidentes Graves  

Empenho na melhoria contínua do controlo dos perigos de acidentes graves, definindo objetivos e princípios 

de ação gerais; 

 

3. Objetivos E Programa 

A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e programa. Devem ser documentados e 

revistos regularmente; 

 

4. Identificar Requisitos Legais E Outros Requisitos 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para identificar e aceder aos requisitos 

legais; 

 

5. Recursos, Funções, Responsabilidades, Responsabilização E Autoridade 

Devem ser definidas funções, responsabilidades e responsabilizações sendo, posteriormente, documentadas 

e comunicadas. Deve ser assegurada a disponibilidade de recursos; 

 

6. Gestão Da Mudança 

Sempre que se realizem mudanças no processo, deve ser garantido o mesmo padrão de segurança; 

 

7. Identificação Dos Perigos, Apreciação Dos Riscos E Definição De Controlos 

A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para a identificação 

contínua dos perigos, a apreciação do risco e a definição dos controlos; 

 

8. Segurança No Processo 

Fornecimento de todas as informações de segurança do processo às pessoas envolvidas na sua operação 

(incluindo dados sobre equipamentos, materiais utilizados e cinética de reações); 
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9. Integridade Mecânica 

Manter e melhorar a integridade do sistema na instalação de equipamentos desde a instalação até ao 

desmantelamento; 

 

10. Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos relacionados com a realização de cada tarefa necessitam ser claros, consistentes e 

comunicados aos operadores; 

 

11. Competência, Formação E Sensibilização 

A organização deve garantir que qualquer trabalhador é competente para executar tarefas em segurança, 

tendo recebido formação e ações de sensibilização; 

 

12. Fator Humano 

Avaliar e analisar a probabilidade de ocorrência de falhas humanas. Pode ser determinada por diversos fatores 

que influenciam o desempenho: tempo de execução, distração, carga de trabalho, competência, fadiga, 

condições físicas do trabalho (ruído, vibrações, temperatura, luz, entre outros); 

 

13. Subcontratados 

Todo o rigor de segurança que é exigido pelo pessoal interno, deve ser igualmente exigido aos contratados; 

 

14. Autorizações De Trabalho 

Os operadores devem ter autorizações para executar trabalhos de alto risco, nomeadamente trabalhos em 

espaços confinados ou trabalhos em altura; 

 

15. Documentação 

Documentos, incluindo registos, definidos pela organização como necessários para assegurar o planeamento, 

a operação e o controlo eficazes dos processos relativos à segurança; 

 

16. Controlo De Documentos 

Os documentos devem ser revistos e atualizados, permanecendo legíveis e identificáveis; 
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17. Elaboração E Revisão Do Relatório De Segurança 

O operador de estabelecimento de nível superior elabora o relatório de segurança e posteriormente revê e, se 

necessário, atualiza o mesmo; 

 

18. Controlo De Registo 

Os registos devem ser identificados, arquivados, protegidos, recuperados, e eliminados, se necessário; 

 

19. Dever de Comunicação 

Deve ser feita a comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização, a comunicação com os 

contratados e outros visitantes do local de trabalho e devem ser feitas as comunicações relevantes para as 

partes interessadas externas; 

 

20. Verificação da Comunicação 

Verificar se o cumprimento da comunicação, dos elementos obrigatórios, está a ser executada. Analisar se a 

comunicação está a ser feita de forma clara e se está a ser eficaz; 

 

21. Participação e Consulta 

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para a participação dos trabalhadores; 

 

22. Divulgação de Informação e de Medidas de Autoproteção 

As medidas de autoproteção devem ser elaboradas, divulgadas e disponíveis às entidades e ao público, de 

forma permanente. Devem ser atualizadas sempre que necessário, nomeadamente quando ocorra uma 

alteração substancial do estabelecimento; 

 

23. Obrigações do operador em caso de acidente 

Definir e divulgar as obrigações do operador em caso de acidente; 

 

24. Investigação de Incidentes 

Devem ser estabelecidos procedimentos para identificar as causas-raízes dos incidentes, e implantadas 

medidas preventivas e corretivas, de forma a evitar a ocorrência de um acidente; 

 

25. Plano de Emergência Interno 

Medidas a aplicar no interior do estabelecimento em caso de emergência; 
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26. Plano de emergência Externo 

Medidas a aplicar no exterior do estabelecimento em caso de emergência, incluem planos especiais de 

proteção civil; 

 

 

27. Exercícios 

Devem ser realizados exercícios de aplicação dos planos de emergência com o intuito de avaliar a sua eficácia 

e para que exista um treino dos trabalhadores e das entidades externas; 

 

28. Auditoria 

Devem ser adotados e implementados procedimentos destinados à avaliação periódica e sistemática da 

política definida e da eficácia e adequação do sistema de gestão de segurança; 

 

29. Não Conformidades, Ações Corretivas e Ações Preventivas 

Deve-se estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratar não conformidades e implementar ações 

corretivas e ações preventivas; 

 

30. Controlo Operacional 

Deve ser feito um controlo operacional (produtos, equipamentos, trabalhadores) verificando as não 

conformidades; 

 

31. Monitorização e Medição do Desempenho 

Deve ser feita a monitorização e a medição, periodicamente, do respetivo desempenho do cumprimento dos 

objetivos definidos; 

 

32. Avaliação da Conformidade 

Deve-se avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos legais aplicáveis; 

 

33. Revisão pela Gestão 

Deve ser revisto o sistema de gestão aplicado, e assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia. 

As revisões devem incluir a avaliação de oportunidades da melhoria e a necessidade de alterações ao sistema 

de gestão. 
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Verificando que o novo Sistema Integrado era muito extensivo, existiu a necessidade de criar macro requisitos, 

que aglomerassem os 33 pontos estipulados, fazendo assim a divisão em 10 estágios representativos, 

ilustrados na figura 30. 

 

1. Política

Política Segurança E

Saúde No Trabalho

Política De Prevenção De 
Acidentes Graves

2. Planeamento

Objetivos E Programa

Identificar Requisitos Legais E 
Outros Requisitos

Recursos, Funções, 
Responsabilidades, 

Responsabilização E Autoridade

Gestão Da Mudança

3. Identificação E 
Minimização Do Risco

Identificação Dos Perigos, 
Apreciação Dos Riscos E 
Definição De Controlos

Segurança No Processo

Integridade Mecânica

Procedimentos Operacionais

4. Desempenho Humano

Competência, Formação E 
Sensibilização

Fator Humano

Sub Contratados

Autorizações De Trabalho
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5. Registos

Documentação

Controlo De Documentos

Elaboração E Revisão Do 
Relatório De Segurança

Controlo De Registo

6. Comunicação/ 
Participação

Dever de Comunicação

Verificação da Comunicação

Participação e Consulta

Divulgação de Informação e 
de Medidas de Autoproteção

7. Incidentes/Acidentes

Obrigações do operador em 
caso de acidente

Investigação de Incidentes

8. Emergência

Plano de Emergência Interno

Plano de emergência Externo

Exercícios
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Figura 29 - Requisitos do novo Sistema Integrado, incluídos nos dez estágios 

 

O novo modelo proposto está dividido em 10 estágios: 

 

 Política  

Definir a política da segurança, é o primeiro estágio que serve, como base, para todos os outros estágios, pois 

inclui, genericamente, todos os passos seguintes. A política inclui os objetivos, o planeamento, a metodologia, 

o controlo e a revisão de todo o Sistema; 

 

 Planeamento 

No planeamento são definidos todos os objetivos, recursos, funções e responsabilidades, baseados na 

legislação existente;  

 

 Identificação e Minimização do Risco 

Aqui é feita a identificação de riscos para, posteriormente, serem definidas medidas de controlo. A segurança 

no processo é garantida a partir da integridade mecânica e da definição de procedimentos operacionais; 

 

 Desempenho Humano 

O desempenho humano é outro requisito, com grande relevância, pois o Homem apresenta-se como um 

elemento suscetível do risco (risco ocupacional) e é ele próprio um fator de risco (risco de acidente grave 

resultante de um mau procedimento por parte do operador), existindo assim a necessidade de compreender e 

de conhecer as competências e a formação de cada trabalhador; 

9. Controlo e Avaliação

Auditoria
Não Conformidades, Ações 

Corretivas e Ações 
Preventivas

Controlo Operacional

Monitorização e Medição do 
Desempenho

Avaliação da Conformidade

10. Revisão pela Gestão Revisão pela Gestão
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 Registos 

É importante que seja feita a documentação de todas as normas internas, procedimentos, entre outros. Os 

registos de incidentes, acidentes, entre outros, são igualmente importantes, pois servirão de apoio para novas 

medidas de segurança; 

 

 Comunicação / Participação 

A comunicação dos objetivos a atingir e dos procedimentos a seguir, aumenta o nível de consciencialização e 

de desempenho, do trabalhador e das entidades externas, quanto à segurança e são, também, uma fonte para 

a definição de novas medidas através da sua participação ativa; 

 

 Incidentes / Acidentes 

A investigação de incidentes e acidentes é crucial para a determinação dos níveis de risco existentes nas 

operações executadas, e assim poderem ser aplicadas medidas para uma melhoria contínua. 

 

 Emergência 

A elaboração de planos de emergência, internos e externos, são de extrema relevância pois em situação de 

acidente grave ou catástrofe, estabelecem os procedimentos a executar, estrutura operacional, as medidas de 

prevenção a adotar, os meios e recursos necessários, entre outros, de modo a minimizar os efeitos do acidente, 

nomeadamente, vidas, economia, património ou ambiente. É importante a realização de exercícios para testar 

a sua eficácia. 

 

 Controlo e Avaliação 

O SG requer que seja implementado um controlo e avaliação de todos os procedimentos definidos, para 

assegurar a operacionalização da política e garantir o cumprimento dos objetivos estipulados. 

 

 Revisão pela Gestão 

O último estágio representa a revisão de todos os estágios anteriormente descritos, de forma a 

procurar uma melhoria contínua.  

 

5.2 Interligação do Novo Modelo com as NPI e NPG 
 

1. Associação das NPG e NPI da empresa a cada um dos pontos do novo modelo; 

 

As 112 normas da Refinaria de Matosinhos (ANEXO) foram associadas aos 33 requisitos impostos 

pelo novo modelo de SG. 
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Política 

Política De 

Segurança E 

Saúde No 

Trabalho 

 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. NR – Política De Segurança, Saúde E Ambiente 

4. Plano De Segurança E Saúde 

 

1. Política De Prevenção De Acidentes Graves Da Refinaria De Matosinhos 

2. NPG - Resposta A Emergências 

3. NPI - Constituição E Organização Da Brigada De Emergência 

4. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De Matosinhos 

5. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 

6. NPI - Política Prevenção Acidentes Graves (PPAG) 

7. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

 

Política De 

Prevenção De 

Acidentes 

Graves 
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Planeamento 

 

Objetivos E Programa 

(SST) 

 

Identificar Requisitos 

Legais E Outros 

Requisitos 

(SST) 

 

Recursos, Funções, 

Responsabilidades, 

Responsabilização e 

Autoridade 

(SST) 

 

Gestão Da Mudança 

(PSM) 

1. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da Saúde Ocupacional 

2. NPI - Levantamento E Avaliação Dos Requisitos Legais Aplicáveis À Refinaria De Matosinhos 

3. NPG - Requisitos De SSA Para Trabalhos Em Altura 

4. NPG - Requisitos De SSA Para Trabalhos Em Espaços Confinados                    

5. NPG - Requisitos De SSA Para Escavações 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. Plano De Segurança E Saúde 

4. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

 

1. NPI - Gestão De Modificações 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da Saúde Ocupacional 

4. NPI - Constituição E Organização Da Brigada De Emergência 

5. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De 

Matosinhos 

6. NPI - Reconhecimento De Formação Básica Em Segurança 

7. NPI - Funcionamento Das Comissões De Segurança, Saúde E Ambiente 

8. NPI - Reconhecimento De Competências Dos Prestadores De Serviços 

9. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

10. Instalação De Empreiteiros E Sub-Empreiteiros 

11. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da Saúde Ocupacional 

12. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De 

Matosinhos 
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Identificação E Minimização 

Do Risco 

Integridade Mecânica 

(PSM) 

 

Procedimentos Operacionais 

(PSM) 

 

Ficheiro 2 

Identificação Dos Perigos, Apreciação 

Dos Riscos E Definição De Controlos 

(SST / PAG / PSM) 

Segurança No Processo 

(PSM) 

Ficheiro 1 

Autorizações De Trabalho 

(PSM) 

 

1. NPG - Análise De Segurança Da Tarefa – Ast. Requisitos Corporativos 

2. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De 

Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do 

Trabalho 

3. NPG - Requisitos De SSA Para Trabalhos Em Altura 

4. NPG - Requisitos De SSA Para Trabalhos Em Espaços Confinados                    

5. NPG - Requisitos De SSA Para Escavações 

Ficheiro 3 

Ficheiro 4 
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Ficheiro 1 
Identificação Dos Perigos, Apreciação Dos Riscos E Definição De Controlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. NPG - Equipamentos De Protecção Individual 

2. NPG - Análise De Segurança Da Tarefa – Ast. Requisitos Corporativos 

3. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

4. NPG - Resposta A Emergências 

5. NPI - Reporte De Quase Acidentes 

6. NPI - Regulamento Reach Controlo Da Recepção E Tratamento Das Comunicações Da Agência Europeia Dos Produtos Químicos 

7. NPI - Identificação E Avaliação De Aspetos E Impactes Ambientais 

8. NPG - Análise E Gestão De Riscos De Processo 

9. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 

10. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da Saúde Ocupacional 

11. Plano De Segurança E Saúde 

12. Plano De Emergência Interno 

13. NPG - Gestão De Fichas De Segurança De Produto, Instruções De Manuseamento, Instruções De Rotulagem E Classificação De Perigo Dos Produtos Manuseados 

14. NPG - Revisão De Pré-Arranque 
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Ficheiro 2 
Segurança no Processo 

 

1. NPG - Análise De Segurança Da Tarefa – Ast. Requisitos Corporativos 

2. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

3. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 

4. NPI - Execução De Inspeções De Segurança 

5. NPI - Gestão De Analisadores Processuais 

6. NPI - Procedimento Calibração Verificação Dos Analisadores Em Linha, AT 4705 e AT 405 

7. NPI - Gestão De Bloqueios Com Juntas E Flanges Cegas 

8. NPI - Gestão De Alarmes No DCS 
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Ficheiro 3 
Procedimentos Operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

2. NPI - Execução De Inspeções De Segurança 

3. NPI - Auditorias De Segurança 

4. NPI - Procedimento Para Inspecção De Sistemas De Tubagens 

5. Utilização De Chuveiros E Lava-Olhos 

6. NPI - Montagem E Manutenção De Equipamentos Elétricos Abrangidos Pelo Processo De Certificação AQSE 

7. NPI - Política Prevenção Acidentes Graves (PPAG) 

8. Plano De Segurança E Saúde 

9. Regulamento De Portarias 

10. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

11. Plano De Emergência Interno 

12. Política De Prevenção De Acidentes Graves Da Refinaria De Matosinhos 

13. Armazenagem De Óleos Base E Produtos Especiais 

14. Carga De Benzeno,Tolueno, Paraxileno E Ortoxileno Por Navio - Tanque 

15. Controlo Dos Indicadores Automáticos De Nível E Temperatura 

16. Execução de Trabalhos em Altura nas Chaminés em Operação para além da Zona de Segurança 

17. Expedição De Óleos Base Da Un-6400 

18. Identificação E Rastreabilidade De Óleos Base 

19. Identificação E Rastreabilidade De Produtos Aromáticos E Solventes 

20. Limpeza Interior Dos Reservatórios De Gasóleo 

21. NPI - Regulamento De Entrada E Saída De Equipamentos E Materiais Para Sucata No Armazém Geral Da Refinaria De Matosinhos 

22. NPI - Procedimentos Gerais De Amostragem Na Fábrica De Aromáticos 

23. NPI - Regeneração Do Solvente Da Unidade 0200 

24. NPI - Transferência De Produtos Para As Expedições 

25. NPI - Procedimento Para Resolução De Problemas 

26. NPI - Transferência De Produtos Entre Tanques Teste E Tanques Finais 

27. NPI - Procedimento De Segurança Para Trabalhos Em Tubagem 

28. NPI - Recuperação De Produtos Na Fábrica De Aromáticos 

29. NPI - Recuperação De Produtos Na Fábrica De Aromáticos 

30. NPI - Tratamento De Reclamações 

31. NPI - Acesso Ao Armazém De Materiais Na Refinaria De Matosinhos Fora Do Horário Normal De Funcionamento 

32. NPI - Realização De Operações Especiais 

33. NPI - Transferência De Produtos Da Fábrica De Óleos Base, Para A Fábrica De Combustíveis E A Armazenagem Da Movimentação De Produtos 

34. NPI - Amostragem Na Fábrica De Óleos Base 

35. NPI - Protocolo De Transferência De Tanques Para A Movimentação De Produtos 

36. NPI - Manutenção De 1º Escalão Na Fábrica De Aromáticos 

37. NPI - Gestão De Padrões De Trabalho Usados Para Confirmação De Equipamentos De Monitorização E Medição 
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Ficheiro 4 
Integridade Mecânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NPG - Análise De Segurança Da Tarefa – Ast. Requisitos Corporativos 

2. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

3. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 

4. NPI - Montagem E Manutenção De Equipamentos Elétricos Abrangidos Pelo Processo De Certificação AQSE 

5. NPI - Gestão Integrada De Equipamentos De Monitorização E Medição Associados Ao Sistema Integrado De Ambiente Qualidade Segurança E Energia Da Refinaria De Matosinhos 

6. NPI - Gestão De Analisadores Processuais 

38. NPI - Controlo De Realização De Encravamentos De Seguranças Processuais E F&G 

39. NPI - Gestão De Resíduos Na Refinaria De Matosinhos 

40. NPI - Gestão De Reclamações Ambientais 

41. NPI - Procedimento Calibração Verificação Dos Analisadores Em Linha, AT 4705 e AT 405 

42. NPI - Gestão De Bloqueios Com Juntas E Flanges Cegas 

43. Observações Preventivas De Ambiente E Segurança (OPAS) 

44. Operações De Carga Descarga De Produtos Químicos 

45. Procedimentos Gerais Na Amostragem Da MPT 

46. Recepção Da Carga E Alimentação Da FAR 

47. Recepção Da Carga E Alimentação Da UN-2000 

48. Recepção De Benzeno, Tolueno, Paraxileno E Ortoxileno Na Armazenagem Final 

49. Recepção De Gasolina Leve, Refinado E Aromáticos Pesados Da Fábrica De Aromáticos 

50. Recepção De Óleos Base Provenientes Da FOB Na Unidade 6400 Definição E Identificação De Lotes 

51. Recepção Do Petróleo Para White Spirit E Sua Armazenagem Final 

52. Transferência De Gasoleo Para A Unidade 5400 
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Desempenho 

Humano 

 

Competência, 

Formação E 

Sensibilização 

(SST / PSM) 

 

Fator Humano 

(PSM) 

 

Subcontratados 

(PSM) 

 

1. NPG - Resposta A Emergências 

2. NPI - Constituição E Organização Da Brigada De Emergência 

3. NPI - Reconhecimento De Formação Básica Em Segurança 

4. NPI - Reconhecimento De Competências Dos Prestadores De Serviços 

5.  

 

1. NPG - Programa De Observações Preventivas De Ambiente E Segurança 

2. NPI - Reconhecimento De Formação Básica Em Segurança 

3. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De 

Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

4. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 

 

1. NPG - Programa De Observações Preventivas De Ambiente E Segurança 

2. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da 

Saúde Ocupacional 

3. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De 

Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

4. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 
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Registos 

Documentação 

(SST) 

Controlo De 

Documentos 

(SST) 

 

Elaboração E Revisão 

Do Relatório De 

Segurança 

(PAG) 

Controlo De Registos 

(SST) 

 

1. NPG - Programa De Observações Preventivas De Ambiente E Segurança 

2. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da 

Refinaria De Matosinhos 

3. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De 

Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

4. NPI - Gestão De Modificações 

5. NPI - Reconhecimento De Competências Dos Prestadores De Serviços 

1. NPI - Controlo De Documentos Internos, Externos E Registos 

1. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais 

Graves Da Refinaria De Matosinhos 

2. NPI - Controlo De Documentos Internos, Externos E Registos 

3. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais 

Graves Da Refinaria De Matosinhos 

4. NPI - Sistema De Gestão Documental 

Ficheiro 5 
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Ficheiro 5 
Documentação 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pedido De Acesso E Circulação De Viaturas E Máquinas 

2. NPG - Gestão De Fichas De Segurança De Produto, Instruções De Manuseamento, Instruções De Rotulagem E Classificação De Perigo Dos Produtos Manuseados 

3. NPG - Análise De Segurança Da Tarefa – Ast. Requisitos Corporativos 

4. NPG - Resposta A Emergências 

5. NPG - Procedimento Para Encaminhamento Médico Em Caso De Acidente De Trabalho 

6. NPG - Equipamentos De Protecção Individual 

7. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da Saúde Ocupacional 

8. NPI - Reconhecimento De Formação Básica Em Segurança 

9. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

10. NPI - Gestão De Modificações 

11. NPI - Controlo De Documentos Internos, Externos E Registos 

12. NPI - Identificação De Perigos E Avaliação De Riscos De Acidentes Graves 

13. NPI - Montagem E Manutenção De Equipamentos Elétricos Abrangidos Pelo Processo De Certificação AQSE 

14. Participação De Acidente De Trabalho - Prestadores De Serviços 

15. Participação De Acidente De Trabalho - Na Galp 

16. Plano De Segurança E Saúde 

17. Regulamento De Portarias 

18. NPG - Revisão De Pré-Arranque 

19. NPI - Sistema De Gestão Documental 

20. NPI - Tratamento Do Produto Não Conforme 

21. NPI - Gestão De Resíduos Na Refinaria De Matosinhos 
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Comunicação/ 

Participação 

Dever De 

Comunicação 

(SST / PAG) 

Verificação Da 

Comunicação 

(PAG) 

 

Participação E 

Consulta 

(SST / PSM) 

 

Divulgação De 

Informação E De 

Medidas De 

Autoproteção 

(PAG) 

1. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De 

Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

2. NPI - Consulta E Informação Aos Trabalhadores E Seus Representantes 

1. NPI - Gestão Da Comunicação 
 

1. NPI - Gestão Da Comunicação 

1. NPI - Gestão Da Comunicação 

2. NPI - Consulta E Informação Aos Trabalhadores E Seus Representantes 
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Incidentes/ 

Acidentes 

Obrigações Do 

Operador Em Caso De 

Acidente 

(PAG) 

Investigação De 

Incidentes 

(SST / PSM) 

1. Comunicação E Investigação De Incidentes De Segurança, Saúde E Ambiente (SSA) 

1. NPG - Resposta A Emergências 

2. Participação De Acidente De Trabalho - Prestadores De Serviços 

3. Participação De Acidente De Trabalho - Colaborador Interno 

4. Plano De Emergência Interno 
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Emergência 

 

Plano De Emergência 

Interno 

(SST / PAG / PSM) 

1. NPG - Resposta A Emergências 

2. NPI - Constituição E Organização Da Brigada De Emergência 

3. Plano De Emergência Interno 

1. NPG - Resposta A Emergências 

2. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

3. Plano De Emergência Interno 

Plano De Emergência 

Externo 

(SST / PAG / PSM) 

 

1. NPG - Resposta A Emergências 

2. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

Exercícios 

(SST / PAG / PSM) 
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1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, 

Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E 

Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. NPI - Auditorias De Segurança 

4. Auditorias Internas De Ambiente, Qualidade E Segurança 

5. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De 

Acidentes Graves 

 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, 

Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E 

Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. Tratamento De Não Conformidades. Gestão De Acções Correctivas E 

Preventivas 

4. Gestão De Não Conformidades/Oportunidades De Melhoria/Acções 

 

Controlo e Avaliação 

Monitorização e Medição do 

Desempenho 

(SST) 

Controlo Operacional 

(SST / PSM) Ficheiro 6 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, 

Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E 

Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De 

Acidentes Graves 

4. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De 

Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De Matosinhos 

Auditoria 

(SST / PAG / PSM) 

Avaliação da Conformidade 

(SST) 

Não Conformidades, Ações 

Corretivas e Ações Preventivas 

(SST) 

Ficheiro 7 
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Ficheiro 6 
Controlo Operacional 

1. Pedido De Acesso E Circulação De Viaturas E Máquinas 

2. NPG - Gestão De Fichas De Segurança De Produto, Instruções De Manuseamento, Instruções De Rotulagem E Classificação De Perigo Dos Produtos Manuseados 

3. NPG - Análise De Segurança Da Tarefa – Ast. Requisitos Corporativos 

4. NPG - Resposta A Emergências 

5. NPG - Programa De Observações Preventivas De Ambiente E Segurança 

6. NPG - Equipamentos De Protecção Individual 

7. NPG - Requisitos Para Vigilância Da Saúde E Controlo De Riscos No Local De Trabalho No Âmbito Da Saúde Ocupacional 

8. NPI - Metodologia Para A Identificação De Perigos E Avaliação E Controlo De Riscos Aos Postos De Trabalho (IPACR) No Âmbito Da Segurança E Saúde Do Trabalho 

9. NPI - Gestão De Modificações 

10. NPI - Gestão De Alarmes No DCS 

11. NPI - Funcionamento Das Comissões De Segurança, Saúde E Ambiente 

12. NPI - Montagem E Manutenção De Equipamentos Elétricos Abrangidos Pelo Processo De Certificação AQSE 

13. NPI - Reconhecimento De Competências Dos Prestadores De Serviços 

14. Plano De Segurança E Saúde 

15. NPI - Regulamento Reach Controlo Da Recepção E Tratamento Das Comunicações Da Agência Europeia Dos Produtos Químicos 

16. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

17. Armazenagem De Óleos Base E Produtos Especiais 

18. Carga De Benzeno,Tolueno, Paraxileno E Ortoxileno Por Navio - Tanque 

19. Controlo Dos Indicadores Automáticos De Nível E Temperatura 

20. Expedição De Óleos Base Da Un-6400 

21. Graus De Prioridade De Notas E Ordens De Manutenção 

22. Identificação E Rastreabilidade De Óleos Base 

23. Identificação E Rastreabilidade De Produtos Aromáticos E Solventes 

24. NPG - Controlo De Energias Perigosas 

25. NPG - Especificação, Utilização E Ensaio De Mangueiras 

26. NPG - Revisão De Pré-Arranque 

27. NPI - Gestão Integrada De Equipamentos De Monitorização E Medição Associados Ao Sistema Integrado De Ambiente Qualidade Segurança E Energia Da Refinaria De Matosinhos 

28. NPI - Gestão De Analisadores Processuais 

29. NPI - Licenciamento De Equipamentos Sob Pressão Na Refinaria De Matosinhos 

30. NPI - Realização De Operações Especiais 

31. NPI - Protocolo De Transferência De Tanques Para A Movimentação De Produtos 

32. NPI - Preparação De SBP - 60/95 

33. NPI - Gestão De Equipamentos De Monitorização E Medição Afetos À Produção Na Refinaria De Matosinhos 

34. NPI - Gestão De Padrões De Trabalho Usados Para Confirmação De Equipamentos De Monitorização E Medição 

35. NPI - Acesso E Permanência No Interior De Subestações 

36. NPI - Execução De Inspeções De Segurança 

37. NPI - Garantia De Encravamento Das Válvulas De Isolamento De PSV’S E Coletores De Descarga Para A Flare 
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Ficheiro 7 
Monitorização e Medição do Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. NPG - Resposta A Emergências 

4. NPG - Programa De Observações Preventivas De Ambiente E Segurança 

5. Plano De Segurança E Saúde 

6. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

7. NPI - Gestão Integrada De Equipamentos De Monitorização E Medição Associados Ao Sistema Integrado De Ambiente Qualidade Segurança E Energia Da Refinaria De Matosinhos 

8. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De Matosinhos 

 

38. NPI - Gestão De Resíduos Na Refinaria De Matosinhos 

39. NPI - Procedimento Para Inspecção De Sistemas De Tubagens 

40. NPI - Segurança Na Execução De Trabalhos De Manutenção De Bombas, Turbinas E Compressores 

41. NPI - Gestão De Resíduos Na Refinaria De Matosinhos 
42. NPI - Procedimento Para Inspecção De Sistemas De Tubagens 
43. NPI - Segurança Na Execução De Trabalhos De Manutenção De Bombas, Turbinas E Compressores 
44. Observações Preventivas De Ambiente E Segurança (OPAS) 
45. Procedimentos Gerais Na Amostragem Da MPT 
46. Recepção Da Carga E Alimentação Da FAR 
47. Recepção Da Carga E Alimentação Da UN-2000 
48. Recepção De Benzeno, Tolueno, Paraxileno E Ortoxileno Na Armazenagem Final 
49. Recepção De Gasolina Leve, Refinado E Aromáticos Pesados Da Fábrica De Aromáticos 
50. Recepção De Óleos Base Provenientes Da FOB Na Unidade 6400 Definição E Identificação De Lotes 
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Revisão Pela 

Gestão 

1. Manual Do Sistema De Gestão Integrado De Ambiente Qualidade, Segurança E Energia 

2. Manual Corporativo Sistema De Gestão De Segurança, Saúde E Ambiente Da Galp Energia – Sistema G+ 

3. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De 

Matosinhos 

4. NPI - Funcionamento Das Comissões De Segurança, Saúde E Ambiente 

5. NPI - Política Prevenção Acidentes Graves (PPAG) 

6. Manual Do Sistema De Gestão De Segurança Para A Prevenção De Acidentes Graves 

7. Política De Prevenção De Acidentes Graves Da Refinaria De Matosinhos 

8. NPI - Revisão Pela Gestão Ao Sistema De Segurança Na Prevenção De Acidentes Industriais Graves Da Refinaria De 

Matosinhos 

Revisão pela Gestão 

(SST / PSM) 
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2. Definição dos respetivos inputs e dos outputs; 

A cada um dos requisitos foi associado os seus respetivos inputs e dos outputs (figura 31). Os inputs 

representam as ferramentas para cumprir o requisito, e os outputs representam o produto do requisito e o que 

será feito posteriormente. 

 

 

Figura 30 - Definição de input e output 

 

Na tabela 13 estão representados os inputs e os outputs dos requisitos impostos pelo novo modelo de SGS. 

Na figura 32 estão relacionados os 33 requisitos no novo modelo de SGS. 

 

Tabela 13 - Inputs e Outputs dos requisitos impostos pelo novo modelo de SGS 

Inputs Requisito Outputs 

- Usar os requisitos legais como 
suporte 
- Definição do objetivo da política 
de acordo com os riscos inerentes 

1. Política Segurança e Saúde no 
Trabalho 

- Revisão pela Gestão 
- Divulgação da política 

- Usar os requisitos legais como 
suporte 
- Definição do objetivo da política 
de acordo com os riscos inerentes 

2. Política de Prevenção de 
Acidentes Graves 

- Divulgação de informação e de 
medidas de autoproteção 
- Divulgação da política 
- Revisão pela gestão 

- Identificação dos perigos 
- Análise da segurança 

3. Identificação dos Perigos, 
Apreciação dos Riscos e 
Definição de Controlos 

- Avaliação dos riscos 
- Comunicação dos resultados 
- Definição de procedimentos 
operacionais 
- Definição de controlos 

- Identificação dos perigos 
- Formação 
- Definição de medidas de 
segurança 
- Inspeções 

4. Segurança no Processo - Planos de manutenção/calibração 

- Identificação dos perigos 
- Definição de procedimentos 
- Definição da Formação necessária 
 

5. Procedimentos Operacionais 

- Garantia de que o procedimento é 
conhecido da mesma forma por 
todos os operadores 
- Formação dos trabalhadores para 
transmitir os requisitos 
- Monitorização e medição do 
desempenho 

- Levantamento dos requisitos 
legais aplicáveis 

6. Identificar Requisitos Legais e 
Outros Requisitos 

- Listagem de documentos 
aplicáveis 

Inputs

• Ferramentas

• O que é feito para 
cumprir o requisito

Requisito

Outputs

• Produto

• O que é feito 
porteriormente



Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

76  Guimarães, Marta 
 

Inputs Requisito Outputs 
- Identificação dos perigos para 
definir os objetivos 
- Levantamento dos requisitos 
legais aplicáveis 

7. Objetivos e Programa 
- Definição de funções e 
responsabilidades 
- Definição metas 

- Definição de objetivos 
- Disponibilidade de recursos 
- Definir responsabilidades e 
funções 

8. Recursos, Funções, 
Responsabilidades, 

Responsabilização e Autoridade 

- Divulgação e comunicação das 
responsabilidades e funções 

- Definição das competências dos 
trabalhadores 
- Identificar as necessidades de 
formação e de sensibilização 
(divulgação das normas internas; 
dos procedimentos…) 

9. Competência, Formação e 
Sensibilização 

- Equipas formadas com as 
competências necessárias para 
uma execução segura dos 
processos 
- Monitorização e medição do 
desempenho 

- Identificar as necessidades de 
comunicação (funções; 
procedimentos; conhecimento dos 
perigos, …) 

10. Dever de Comunicação 
- Análise do impacto da 
comunicação no público-alvo 

- Definir necessidades de 
Comunicação 

11. Verificação da Comunicação 
- Avaliação da comunicação 
- Melhoria da comunicação 

- Definição de procedimentos para 
a participação e consulta dos 
trabalhadores (p.e.: realização de 
inquéritos) 

12. Participação e Consulta 
- Aplicação de novas medidas 
- Controlo e avaliação das 
ocorrências 

- Elaboração das medidas de 
autoproteção 

13. Divulgação de informação e 
de medidas de autoproteção 

- Realização das ações de 
sensibilização e formação gerais e 
específicas 
- Divulgação do plano de 
emergência interno e externo 
- Simulações para o testar e avaliar 
o Plano de Emergência Interno 

- Elaboração dos documentos, 
incluindo registos, definidos pela 
organização como necessários  

14. Documentação 
- Controlo de documentos 
- Revisão pela gestão 

- Documentação necessária 
- Definição dos procedimentos para 
o controlo dos documentos 

15. Controlo de Documentos 
- Revisão pela gestão 
- Alteração e atualização dos 
documentos  

- Definição dos Procedimentos 
operacionais 
 

16. Controlo Operacional 
- Verificação de não conformidades 
- Aplicação de ações corretivas 

- Averiguação dos fatores que 
influenciam o desempenho humano 
– pressão do tempo de execução 
da tarefa, experiência, 
competência, fadiga,… 

17. Fator Humano 

- Análise dos fatores que 
influenciam o desempenho humano 
– pressão do tempo de execução 
da tarefa, experiência, 
competência, fadiga,… 

- Processo seletivo 
- Análise das competências 

18. Subcontratados 
- Formação 
- Sensibilização 

- Definição de procedimentos para 
a montagem e manutenção de 
equipamentos 
- Formação 

19. Integridade Mecânica 
- Segurança do processo 
- Procedimentos operacionais 
- Realizar inspeções 

- Avaliação dos riscos 
- Definição de medidas de controlo 

20. Autorizações de Trabalho 
- Definição de procedimentos 
operacionais 
- Aplicação de controlos 

- Definição das medidas de 
segurança 

21. Elaboração e revisão do 
relatório de segurança 

- Avaliação do relatório de 
segurança 
- Aplicação de novas medidas de 
segurança 

- Avaliação dos riscos 22. Plano de emergência interno 
- Formação dos trabalhadores 
- Realização de exercícios 
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Inputs Requisito Outputs 
- Definição de medidas de 
segurança em caso de emergência 

- Divulgação do plano de 
emergência interno 

- Avaliação dos riscos 
- Definição de medidas de 
segurança em caso de emergência 

23. Plano de emergência externo 

- Formação dos trabalhadores 
- Realização de exercícios 
- Divulgação do plano de 
emergência externo 

- Definição de procedimentos de 
monitorização e medição do 
desempenho 

24. Monitorização e Medição do 
Desempenho 

- Verificação de não conformidades 
- Registo dos resultados 
- Avaliação do desempenho 

- Realização de auditorias 
- Realização de inspeções 

25. Avaliação da Conformidade 

- Verificação das não 
conformidades 
- Aplicação de ações corretivas 
- Medição do desempenho 

- Definição de procedimentos a 
adotar em caso de acidente 
- Formação 
- Exercícios 

26. Obrigações do operador em 
caso de acidente 

- Realização/Avaliação de 
simulações para o testar e avaliar o 
desempenho do operador 

- Elaboração de documentos de 
registo dos incidentes 

27. Investigação de Incidentes 
- Registar e analisar incidentes 
- Aplicação de ações corretivas 

- Realização de auditorias 
- Realização de inspeções 
- Avaliação de riscos 

28. Não conformidades, Ações 
corretivas e Ações Preventivas 

- Investigação de não 
conformidades 
- Registo das modificações 
implementadas 
- Comunicação das ações 
corretivas e preventivas 

- Elaboração e arquivo dos registos 
- Elaboração de procedimentos 
para o controlo dos registos 

29. Controlo de Registos 
- Organização dos registos 
- Registos legíveis, identificáveis e 
rastreáveis 

- Elaboração dos planos de 
emergência interno e externo 

30. Exercícios 

- Conhecimento por parte de todos 
os colaboradores, e externos, dos 
planos de emergência 
- Avaliação dos exercícios e 
aplicação de medidas de melhoria 

- Mudança do processo 
- Avaliação dos novos riscos 
associados à mudança  

31. Gestão da Mudança 
- Implementação das modificações 
- Procedimentos operacionais 

- Preparação dos parâmetros a 
avaliar durante a auditoria 
- Levantamento dos riscos 

32. Auditoria 

- Verificação de não conformidades 
- Avaliação dos resultados 
- Aplicação de ações corretivas  
- Monitorização e medição do 
desempenho 
- Melhoria contínua 

- Politica 
- Planeamento 
- Avaliação e definição de medidas 
de controlo do risco 
- Registos 
- Investigação de incidentes e de 
acidentes 
- Controlo e avaliação 
- Emergência 

33. Revisão pela Gestão 
- Melhoria contínua 
- Aplicação de novas medidas 
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Figura 31 - Esquema com a interligação dos diferentes estágios/requisitos 
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5.3 Análise SWOT da Segurança numa Indústria Petrolífera  

 

Com a análise SWOT sintética pretendeu-se conhecer os pontos fortes e os pontos fracos, bem como as 

oportunidades e as ameaças da implementação de medidas de segurança numa indústria petrolífera. 

Pontos Fortes:  

 Evolução tecnológica permite a adoção de equipamentos mais fiáveis e com sistemas de alarme; 

 A legislação existente permite vários modelos estratégicos no controlo do risco; 

 Redução dos custos inerentes aos acidentes; 

 Motivação dos trabalhadores; 

 Redução de riscos de acidentes e de doenças profissionais; 

 Valorização da empresa; 

 Fator de suporte e consolidação de uma imagem de responsabilidade social da organização. 

Pontos Fracos: 

 Atmosfera altamente explosiva; 

 Armazenamento e transporte de produtos altamente inflamáveis; 

 Sujeito a erro humano; 

 Vulnerabilidade dos processos; 

 Apesar de toda a legislação e dos modelos propostos, continuam a ocorrer acidentes; 

 Necessidade de afetação de recursos financeiros, materiais e humanos, que representa um custo 

adicional, nem sempre suportável por todo o tipo de organizações; 

 Tempo utilizado na elaboração da documentação e na definição de normas. 

Oportunidades:  

 Melhoria da satisfação e motivação dos colaboradores pela garantia de um ambiente de trabalho 

seguro; 

 Melhoria da imagem e da relação interna e externa com as partes interessadas; 

 Redução de custos com indemnizações e prejuízos resultantes de acidentes de trabalho; 

 O cumprimento dos requisitos necessários à entrada em novos mercados;  

 Valor acrescentado obtido através das auditorias externas. 

Ameaças: 

 A dificuldade em consciencializar os trabalhadores para adotarem práticas seguras, pode 

desencadear acidentes graves; 

 A implementação das normas para igualar as organizações concorrentes ou por necessidade imposto 

por terceiros, sem terem perceção da seriedade do tema; 

 Os custos financeiros e humanos levam a impossibilidade de implementação de procedimentos de 

segurança. 
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6 . DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

6.1 Novo Modelo de Sistema de Gestão da Segurança 

 

Um Sistema de Gestão da Segurança no Trabalho proporciona um conjunto de ferramentas que potenciam a 

melhoria da eficácia da gestão dos riscos provenientes das diferentes tarefas executadas no local de trabalho. 

Um Sistema deve ser considerado como parte integrante da organização e deve conciliar um plano global dos 

fatores que possam influenciar a segurança dos trabalhadores e de toda a envolvente, oferecendo medidas 

proactivas e de minimização e, se possível, mitigação do risco. 

O novo modelo de Sistema de Gestão da Segurança pretende ser uma ferramenta forte para a prevenção de 

acidentes ocupacionais e de acidentes graves. É um plano abrangente e detalhado, aglomerando todos os 

requisitos para garantir a segurança dos trabalhadores, da vizinhança e do ambiente. A criação de macro 

requisitos (figura 33) permitiu definir estágios, tornando mais percetível os requisitos do novo Sistema. 

É evidenciada a importância da empresa adotar uma política de segurança onde estejam presentes os 

objetivos definidos, bem como as responsabilidades de todos os elementos, definindo assim a visão da 

empresa. Estes parâmetros e metas devem ser baseados na legislação existente e devem estar apoiados em 

métodos e teorias já desenvolvidas, como é o exemplo do efeito dominó, da teoria do queijo-suiço, process 

safety performance indicators for the refining and petrochemical industries, entre outros. O terceiro estágio 

proposto é a identificação dos perigos e definição de medidas de controlo. Depois da avaliação feita, são 

definidos procedimentos operacionais de forma a garantir a segurança do processo. A integridade mecânica é 

outro fator importante, visto que os equipamentos necessitam de manutenção e de controlo em todo o 

processo. O fator humano é imprescindível e é um ponto essencial em todo este Sistema, pois apresenta-se 

vulnerável ao risco e é, ele próprio, um fator de risco para todo o processo. Os anos de experiência, a vivência, 

o humor, entre outros fatores, apresentam-se como fatores influenciadores da perceção e sensibilização do 

operador perante o risco. Existe a necessidade de dar ações de formação aos operadores e os subcontratados, 

antes de serem facultadas as autorizações de trabalho. É importante que sejam documentadas todas as 

normas internas das empresas e que haja um controlo e atualização desses mesmos registos. Outro aspeto 

importante é o dever da comunicação e a participação e consulta de todos os trabalhadores. As medidas de 

autoproteção devem ser, também, divulgadas e conhecidas. A ocorrência de incidentes pode ser um alarme 

para a prevenção de acidentes, por isso devem ser investigados e devem ser implementadas medidas de 

revisão. Como os riscos estão presentes em todos os trabalhos realizados, visa-se a importância de definir as 

obrigações do operador no caso de acidente, com o intuito de garantir uma rápida e eficaz resposta à urgência. 

Outro acontecimento possível é a ocorrência de um acidente grave, e por isso a realização de exercícios para 

verificar a eficiência do plano de emergência interno e o plano de emergência externa, é crucial. Para confirmar 

que os procedimentos são adequados e que são suficientes, é indispensável fazer um controlo e uma 
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avaliação. A realização de auditorias, o controlo operacional, a avaliação da conformidade e a monitorização 

e medição do desempenho, levam à aplicação de medidas corretivas e à averiguação das não conformidades. 

Por fim, adaptar as medidas existentes e aplicar novas medidas é indispensável em todo o processo e é 

necessário fazer uma revisão de todos os procedimentos. 

 

6.2 Interligação do Novo Modelo com as NPI e NPG 

 

Como resultado da interligação das NPI e NPG da Refinaria de Matosinhos, foi possível verificar que a empresa 

apresenta todos os requisitos impostos por este novo modelo.  

 

6.3 Análise SWOT da Segurança numa Indústria Petrolífera  

 

A análise SWOT (figura 34) relativamente à segurança nas indústrias petrolíferas permitiu retirar várias 

conclusões relativamente às dificuldades e aos benefícios das empresas do petróleo ao adotarem medidas e 

regulamentos de segurança. 

Os pontos fortes nomeados demonstram que existiu uma grande evolução, nas últimas décadas, na 

preocupação da prevenção de acidentes, graves e ocupacionais. Desenvolveram-se tecnologias e sistemas 

de controlo, e foram implementadas normas e legislação para auxiliar as empresas nesta questão e 

desenvolver métodos eficazes de controlo do risco. 

Os pontos fracos baseiam-se especialmente na natureza dos produtos e substâncias que armazena. Os 

compostos inflamáveis e as atividades desenvolvidas pelos operadores, são de risco elevado e por isso, apesar 

de todas as medidas de mitigação deste risco, existe sempre a possibilidade da ocorrência de um acidente, 

seja de natureza ocupacional ou grave. Um ponto fraco nomeado e de extrema importância é o fator humano. 

A capacidade de influenciar as pessoas para que elas mudem seu comportamento e suas atitudes motivando 

cada empregado a querer adotar as medidas implementadas e garantir a segurança da organização, é até 

hoje, uma dificuldade encontrada. 

Figura 32 - Estágios do novo modelo de SGS 
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As oportunidades desta indústria, relativamente à segurança, são o benefício económico da empresa, 

reduzindo os custos com indemnizações e prejuízos resultantes de acidentes de trabalho e o benefício da sua 

imagem perante as outras empresas e perante os próprios trabalhadores e a própria comunidade local. 

Por fim, as ameaças apresentadas são do caráter humano, pois o fator humano é o pilar de todo este Sistema 

e ainda existe muito desconhecimento e uma ausência de medidas de sucesso para a consciencialização e 

mentalização do operador face à gravidade dos processo e procedimentos. Outra dificuldade nomeada é o 

fator financeiro, que leva à dificuldade de implementação de alguns procedimentos de segurança. 

 

Figura 33 - Análise SWOT - a) Tecnologia; b) Vulnerabilidade das substâncias armazenadas e manipuladas; c) 
Certificações; d) Fator humano 

 

 

 

 

a) Strengths b) Weaknesses c) Opportunities d) Threats
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7 . CONCLUSÃO 
 

7.1 Conclusão  

 

Esta dissertação teve como objetivo desenvolver um Sistema de Gestão da Segurança, orientado para a 

indústria petrolífera integrando a segurança dos trabalhadores, a prevenção de acidentes graves e a fiabilidade 

dos processos, utilizando como referência três normas – a OHSAS 18001/NP 4397, o Decreto-Lei n.º 150/2015 

(SEVESO) e a OSHA 3132 (PSM). 

O modelo de SGS apresenta um guia de recomendações a serem seguidas pelas organizações que 

pretendem alcançar a excelência a nível da segurança ocupacional e da segurança contra acidentes graves. 

A legislação utilizada garante a fiabilidade do seu uso e poderá ser uma ferramenta adaptável para outras 

indústrias. Os requisitos propostos são aglomerados em 10 estágios: definição da política da empresa, 

expondo a sua visão e os seus propósitos; o planeamento das tarefas e das funções de todos os colaboradores 

da empresa, de acordo com os objetivos estipulados; a identificação e minimização do risco, tendo e conta a 

vulnerabilidade dos trabalhadores e da indústria, descrevendo pormenorizadamente os possíveis cenários de 

acidentes graves ou ocupacionais, da sua probabilidade e condições de ocorrência, incluindo o resumo dos 

acontecimentos que possam contribuir para desencadear cada um dos cenários, cujas causas sejam de origem 

interna ou externa às instalações; a definição de procedimentos refletidos e coerentes com desempenho 

humano dos operadores dos processos; o registo de todos os documentos referentes a normas internas e 

políticas desenvolvidas; a comunicação e participação de todas as ações e metas estabelecidas, expondo toda 

a informação sobre o sistema de gestão de segurança e sobre a organização do estabelecimento tendo em 

vista a segurança ocupacional e contra acidentes graves, a toda a comunidade interna da empresa, bem como 

a comunidade externa à empresa, mas com relevância em caso de acidentes graves; a análise e avaliação 

dos registos de quase acidentes e de acidentes, contribuindo assim para uma melhoria contínua tendo em 

conta as situações que fazem prever e que são suscetíveis de desempenhar um papel significativo na deteção 

de um possível acidente e, assim serem adotadas medidas para controlar as ocorrências em questão e limitar 

as suas consequências; a planificação de emergências (internas e externas), adotando e implementando 

procedimentos para identificar emergências previsíveis através de uma análise sistemática, e para preparar, 

testar e rever planos de emergência a fim de responder a um eventual acidente, proporcionando formação 

específica a todos os colaboradores da empresa, incluindo subcontratados; a realização de avaliações e do 

controlo de todos os procedimentos realizados, avaliando continuamente o cumprimento dos objetivos fixados 

inicialmente, e introdução de mecanismos de investigação e de correção em caso de não cumprimento, incluir 

indicadores de desempenho; e finalmente, proceder continuamente a uma melhoria do Sistema implementado, 

efetuando uma revisão dos resultados da política e integração das alterações necessárias, resultantes das 

auditoria realizadas. 
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Este SG desenvolvido na Refinaria de Matosinhos, permitiu associar as normas internas ao novo modelo, 

verificando assim que a empresa apresenta procedimentos para todos os requisitos estipulados. Foram 

também definidos os inputs e os outputs de cada requisito utilizando as normas previamente identificadas. 

Foi realizada, em paralelo, uma análise SWOT relativamente à segurança nas indústrias petrolíferas e foi 

possível verificar que apresenta pontos fortes devido à grande evolução na preocupação na prevenção de 

acidentes, graves e ocupacionais, e pontos fracos devido à natureza dos produtos e substâncias que 

armazena. As oportunidades desta indústria, relativamente à segurança, são o benefício económico e o 

benefício da sua imagem perante as outras empresas e perante a própria comunidade local, contrastando com 

as ameaças do caráter humano, pois o fator humano é o pilar de todo este Sistema e ainda existe muito 

desconhecimento e uma ausência de medidas de sucesso para a consciencialização e mentalização do 

operador face à gravidade dos processo e procedimentos. 

Com a findar desta dissertação, é importante salientar que toda a segurança do processo, a adoção de medidas 

e de procedimentos de cada tarefa desempenhada, a avaliação e medição dos riscos associados, só 

conseguem surtir um resultado positivo se se tiver em atenção o fator humano. A forma como o trabalhador 

conhece, assimila, identifica e interage com o risco é essencial pois a interação entre indivíduos e as 

instalações, equipamentos e sistemas de gestão é influenciadas pelo ambiente no local de trabalho e pela 

cultura dos envolvidos.  

 

O fator humano é a chave do sucesso das medidas de segurança, porque a 

 Segurança começa e termina nas pessoas. 

Ellen Frisch 

 

7.2 Propostas 

 

A realização deste trabalho abriu portas para que outros estudos possam ser realizados, nomeadamente: 

 Verificar a aplicabilidade do modelo desenvolvido nesta dissertação; 

 Criar novos requisitos que não se baseiem em normas, mas que advêm da experiência das fraquezas 

dos sistemas até hoje desenvolvidos; 

 Adaptar o modelo proposto a outras indústrias; 

 Desenvolver métodos capazes de persuadir os trabalhadores para a perceção do risco e adoção das 

medidas impostas. 
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7.3 Dificuldades e Limitações  

 

No desenvolvimento deste trabalho, a principal dificuldade encontrada foi a seleção da legislação que serviu 

de base para o desenvolvimento deste modelo de Sistema de Gestão. Esta barreira foi ultrapassada quando 

se definiu os principais perigos e o que deveria ser protegido, quando estamos presentes numa indústria 

petrolífera. 

 

7.4 Perspetivas Futuras  
 

No sentido de melhorar os resultados obtidos com este trabalho, futuramente, seria interessante ver a 

aplicabilidade deste novo modelo de SG e verificar os resultados apresentados com a sua implementação. 

Seria igualmente interessante realizar uma melhoria e adaptação do modelo, de forma a ser possível ser 

integrado noutras indústrias. Outra proposta seria ainda aglomerar os requisitos que fosse possível, num só 

requisito de forma a torna-lo mais simples e aplicável. 
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1400
1; 

OHS
AS 

1800
1 

ISO 9001 
ISO 14001 

OHSAS 18001 
Industrial 

companies 

Quality 
managemen

t system; 
Environment

al 
Managemen

t System 

"Loss 
prevention in 

heavy 
industry: risk 

assessment of 
large 

gasholders" 
2004 

Czech 
Republic 

The result of the selection method (Purple Book, 
1999) is a finding that the gasholders require the 

quantitative risk analysis (QRA), because with 
regard to toxic properties of stored gases, 

consequences may 
become evident even outside of the establishment. 
Table 1 presents an example of results for one of 

industrial establishments. From the results it is 
clear that the influence of toxic properties, which 

may act within larger 
distances from the gasholders, prevails over that of 

gas flammability. 

Six large 
gasholders 

HAZOP; Purple Book 
CPR 18E 

methodology 
None Gasholders 

Gasholder; 
Heavy industry; 

SEVESO II; 
Risk 

assessment; 
HAZOP; Carbon 

monoxide 

 
Not 

applicable 
No No No 

"Factors 
Influencing 

Implementatio
n of OHSAS 

18001 in Indian 
Construction 

Organizations: 
Interpretive 
Structural 
Modeling 

Approach" 
2015 
India 

The study proposes the underlying theoretical 
framework to identify factors and to help 

management of Indian construction organizations 
to understand the interaction among factors 

influencing in implementation of OHSAS 18001. 

 
Not applicable 

MICMAC 

ISO 
1800

1; 
ISO 
9001 

Not specified 

interpretive 
structural; 
modeling 

occupational 
health and 

safety; 
occupational 
health and 

safety 
management 

system 

 
Not 

applicable 
No No No 
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Title / Year 
/Country 

Approach Study 
Risk Assessment 

Method 
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s 

Activity Key Words 
Management 
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Im
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f 
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g
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" Main 
differences on 

European 
regulations in 
the frame of 
the Seveso 
Directive" 

2008 
Switzerland 

Not described 
 

Not applicable 
 

Not applicable 
SEVE

SO 
Not specified 

Seveso; Major 
accidents; Risk 

assessment; 
Scenario 
definition; 

Thresholds 

 
Not 

applicable 
No No No 

"An auditing 
methodology 

for safety 
management 
of the Greek 

process 
industry" 

1998 
Greece 

Process Risk Management Audit (PRIMA), a 
methodology aiming at assessing the impact on 
safety of the management system in a plant is 

outlined. The methodology has been applied in two 
plants in Greece within the framework of a cross-

national application 

2 plants in Greece HAZOP 
ISO 
9000 

Plants 
 

Not applicable 

Safety 
Managemen

t System 
Yes Yes No 

"HAZOP e 
Local 

approach in 
the Mexican oil 

& gas 
industry" 

2013 
Mexico 

In our experience factors to consider when 
choosing HAZOP approach are: 1. If HAZOP will 

be followed by Layers of Protection Analysis 
(LOPA) for Safety Integrity Level (SIL) selection, 

then choose (C   C). 2. If HAZOP is going to be the 
only hazard identification study, it is worth to make 
it with major detail using (C C). 3. If HAZOP is part 

of an environmental risk study that requires a 
Consequence analysis, then use (D   D). 4. If 

HAZOP is going to be done with limited time or 
because HAZOP team cannot spend too much time 
in the analysis, then use (D D). Although this is not 
desirable since may compromise process safety. 

 
Not applicable 

HAZOP None Oil & gas industry 

HAZOP 
Risk acceptance 

criteria 
Oil & gas 

 
Not 

applicable 
No No No 

"QRAM a 
Qualitative 

Occupational 
Fuzzy QRAM model 

QRAM was, firstly 
evaluated by ‘‘peer’’ 

review, with 12 
Fuzzy QRAM model None 

Services 
building; Highway; 

Hotel 

Qualitative risk 
assessment 
Construction 

 
Not 

applicable 
Yes Yes No 
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Title / Year 
/Country 

Approach Study 
Risk Assessment 

Method 

S
ta

n
d

ar
d

s 

Activity Key Words 
Management 

System 

Im
p

o
rt

an
ce

 

o
f 

T
ra

in
in

g
 

C
o

n
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o
l a

n
d
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Safety Risk 
Assessment 
Model for the 
construction 
industry that 
incorporate 

uncertainties 
by the use of 
fuzzy sets" 

2013 
Portugal 

safety experts from 
Brazil (2), Bulgaria 

(1), Greece (3), 
Turkey (3) and 

Portugal (3) and, 
then, appraised by 
comparing QRAM 

with 2 other 
occupational safety 

risk assessment 
techniques. 

building;  
Apartment 

remodeling; 
Housing 

building; School 
building 

industry 
Occupational 

safety 
Fuzzy sets 
Qualitative 

model 

"A global view 
on ARAMIS, a 

risk 
assessment 

methodology 
for industries 

in the 
framework of 
the SEVESO II 
directive" 2005 

France 

The methodology was tested during five case 
studies 

Site A France 
Site B Denmark  

Site C The 
Netherlands  
Site D Czech 

Republic  
Site E Slovenia 

ARAMIS None 

Site A - Paper 
pulp and sheet 

production plant, 
upper tier Site B - 

Oil and gas 
refinery, upper tier 
Site C – Chemical 
plant, upper tier 
Site D - Petrol, 

gas-oils and fuel-
oils storage plant, 
upper tier Site E - 

Chemical plant 
handling ethylene, 

upper tier 

Risk analysis; 
Process 
industry; 

SEVESO II 
directive; Safety 

barriers 

Not 
applicable 

No No No 

"Securing oil 
and gas 

infrastructure" 
2006 India 

Not described Not applicable Not applicable None 
Oil and gas 

infrastructure 

Oil/gas facilities; 
Terrorism; 
Emergency 
response; 

Vulnerability 
assessment; 

Refinery 

Not 
applicable 

No No No 
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Approach Study 
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"ARAMIS 
project: A 

comprehensiv
e methodology 

for the 
identification 
of reference 

accident 
scenarios in 

process 
industries" 

2005 
France 

The first result of the work is the building of a 
methodology for the identification of major accident 
hazards (MIMAH). A second methodology, called 

methodology for the identification of reference 
accident scenarios (MIRAS). 

One ethylene oxide 
storage 

MIMAH; ARAMIS; 
MIRAS 

None 
Ethylene oxide 

storage 

ARAMIS 
project; 
Accident 

scenarios; Risk 
analysis; Bow-
tie approach; 

Seveso 

 
Not 

applicable 
No No No 

"Small 
enterprises 
and major 

hazards: How 
to develop an 
appropriate 

safety 
management 
system" 2014 

Italy 

The application allows the users to build step by 
step an SMS. It starts from a first version based 

just on regulations and standard codes (version 0), 
then it integrates internal knowledge through the 

bowtie paradigm (version 1). Near misses' 
discussion is used to transfer actual workers' 

experience into the system, to get intermediate 
improvement of the SMS (version 1.x). At the end 
audit may be used to a major release of the SMS 

(version 2). 

Two small Seveso 
establishments: a 
galvanic plant and 

small glue 
manufacturer 

Bow tie None 
Galvanic planta 

and a glue 
manufacturer 

Major accident 
hazards Safety 
management 
system Safety 

digital 
representation 

MEs Bowtie 
Near misses 

Safety 
Managemen

t System 
No No No 

"A flexible 
intelligent 

algorithm for 
identification 
of optimum 

mix of 
demographic 
variables for 

integrated 
HSEE-ISO 

systems: The 

This study proposes a flexible intelligent algorithm 
for assessment and optimization of demographic 

features on integrated health, safety, and 
environment and ergonomics (HSEE)-ISO systems 
among operators of a gas transmission refinery. To 

achieve the objectives of this study, standard 
questionnaires with respect to HSEE and ISO 

standards are completed by 80 operators. 
Demographic features include age, education, 

gender, weight, stature, marital status, and work 
type. The average results for each category of 

80 operators Not applicable 

ISO 
9000; 
ISO 
1400

0; 
ISO 
1800

0 

Gas transmission 
refinery 

Health, safety, 
and 

environment 
and ergonomics 

(HSEE) 
Demographic 

variables 
Optimization 

Artificial neural 
networks (ANN) 
Adaptive neuro 

Not 
applicable 

No No No 
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Approach Study 
Risk Assessment 

Method 
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s 

Activity Key Words 
Management 

System 
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case of a gas 
transmission 

refinery" 
2013 Iran 

HSEE are used as inputs and effectiveness of ISO 
systems (ISO 18000, ISO 14000, and ISO 9000) 
are used as output for the intelligent algorithm. 
Artificial Neural Networks (ANN) and Adaptive 

Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) in addition 
to conventional regression are used in this paper. 

fuzzy inference 
system (ANFIS) 

"Risk 
assessment of 

safety and 
health (RASH) 

for building 
construction” 
2015 Malaysia 

40 Safety and Health specialists were involved in 
carrying out risk assessment using the existing 
method of risk analysis RA and the proposed 

RASH method. 

Not applicable RA; RASH; HAZID None 
Building 

construction 

Occupational 
Safety Health 

Risk 
Assessment 

Oman 
Construction 

Not 
applicable 

No No No 

"Developing 
an external 

domino 
accident 

prevention 
framework: 

Hazwim" 
2005 

Netherlands 

First, the majority of Seveso top tier companies 
have expressed a willingness to cooperate more 

intensively to protect themselves against potential 
off-site major accidents. Second, Hazop, What–If 
analysis and the Risk Matrix, interesting building 
blocks for such a framework, are frequently used 
risk analysis techniques at Seveso lower tier and 

Seveso top tier companies. The developed 
framework, called Hazwim, integrates these three 

complementary techniques into an effective 
standardized risk analysis framework for the 

prevention of external domino accidents in an 
industrial area. 

Not applicable 

Checklists; Safety 
audits; Fault tree 
analysis (FTA); 

HAZOP; What–If 
analysis; The risk 

matrix; Kinney and 
Fine; EDAP 

None Not specified Not applicable 
Not 

applicable 
No Yes No 
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ANEXO – Normas da Refinaria de Matosinhos utilizadas para o estudo 
 

1. Manual do sistema de gestão integrado de ambiente qualidade, segurança e energia  

2. Manual corporativo sistema de gestão de segurança, saúde e ambiente da Galp Energia – Sistema 

G+ 

3. Pedido de acesso e circulação de viaturas e máquinas  

4. Inquérito e relatório de acidente de trabalho - prestadores de serviço 

5. Inquérito e relatório de acidente de trabalho - funcionários Galp  

6. NPG - Gestão de fichas de segurança de produto, instruções de manuseamento, instruções de 

rotulagem e classificação de perigo dos produtos manuseados   

7. NPG - Análise de segurança da tarefa – ast. requisitos corporativos    

8. NPG - Resposta a emergências         

9. NPG - Programa de observações preventivas de ambiente e segurança    

10. NPG - Procedimento para encaminhamento médico em caso de acidente de trabalho 

11. NPG - Equipamentos de protecção individual      

12. NPG - Requisitos para vigilância da saúde e controlo de riscos no local de trabalho no âmbito da 

saúde ocupacional        

13. NPI - Constituição e organização da brigada de emergência     

14. NPI - Levantamento e avaliação dos requisitos legais aplicáveis à refinaria de Matosinhos 

15. NPI - Revisão pela gestão ao sistema de segurança na prevenção de acidentes industriais graves da 

refinaria de Matosinhos       

16. NPI - Reconhecimento de formação básica em segurança      

17. NPI - Gestão da comunicação  

18. NPI - Metodologia para a identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos aos postos de 

trabalho (IPACR) no âmbito da segurança e saúde do trabalho   

19. NPI - Consulta e informação aos trabalhadores e seus representantes    

20. NPI - Gestão de modificações         

21. NPI - Controlo de documentos internos, externos e registos 

22. NPI - Gestão de alarmes no DCS 

23. NPI - Funcionamento das comissões de segurança, saúde e ambiente    

24. NPI - Identificação de perigos e avaliação de riscos de acidentes graves    

25. NPI - Reporte de quase acidentes        

26. NPI - Montagem e manutenção de equipamentos elétricos abrangidos pelo processo de certificação 

AQSE       

27. NPI - Política Prevenção Acidentes Graves (PPAG)    

28. NPI - Reconhecimento de competências dos prestadores de serviços 

29. NR – Política de segurança, saúde e ambiente     
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30. Participação de acidente de trabalho - prestadores de serviços     

31. Participação de acidente de trabalho - funcionários Galp      

32. Plano de segurança e saúde         

33. Regulamento de portarias    

34. NPI - Regulamento REACH controlo da recepção e tratamento das comunicações da agência 

europeia dos produtos químicos 

35. Manual do sistema de gestão de segurança para a prevenção de acidentes graves 

36. Plano de emergência interno    

37. Política de prevenção de acidentes graves da refinaria de Matosinhos  

38. Armazenagem de óleos base e produtos especiais  

39. Carga de benzeno, tolueno, paraxileno e ortoxileno por navio - tanque  

40. Controlo dos indicadores automáticos de nível e temperatura  

41. Execução de trabalhos em altura nas chaminés em operação para além da zona de segurança 

42. Expedição de óleos base da un-6400 

43. Graus de prioridade de notas e ordens de manutenção  

44. Identificação e rastreabilidade de óleos base  

45. Identificação e rastreabilidade de produtos aromáticos e solventes  

46. Instalação de empreiteiros e subempreiteiros  

47. Limpeza interior dos reservatórios de gasóleo  

48. NPG - Requisitos de SSA para trabalhos em altura   

49. NPG - Requisitos de SSA para trabalhos em espaços confinados            

50. NPG - Requisitos de SSA para escavações  

51. NPG - Controlo de energias perigosas  

52. NPG - Análise e gestão de riscos de processo 

53. NPG - Especificações internas de produtos  

54. NPG - Sistema de gestão de integridade mecânica 

55. NPG - Equipamentos de protecção individual   

56. NPG - Requisitos para vigilância da saúde e controlo de riscos no local de trabalho no âmbito da 

saúde ocupacional   

57. NPG - Especificação, utilização e ensaio de mangueiras   

58. NPG - Revisão de pré-arranque  

59. NPI - Levantamento e avaliação dos requisitos legais aplicáveis à refinaria de Matosinhos 

60. NPI - Gestão integrada de equipamentos de monitorização e medição associados ao sistema 

integrado de ambiente qualidade segurança e energia da refinaria de Matosinhos 

61. NPI - Revisão pela gestão ao sistema de segurança na prevenção de acidentes industriais graves da 

refinaria de Matosinhos 

62. NPI - Gestão de analisadores processuais 



Desenvolvimento De Um Modelo De Sistema De Gestão Da Segurança Aplicado Às Indústrias Petrolíferas 

 

    103 

63. NPI - Regulamento de entrada e saída de equipamentos e materiais para sucata no armazém geral 

da refinaria de Matosinhos  

64. NPI - Procedimentos gerais de amostragem na fábrica de aromáticos  

65. NPI - Regeneração do solvente da unidade 0200  

66. NPI - Transferência de produtos para as expedições  

67. NPI - Sistema de gestão documental  

68. NPI - Procedimento para resolução de problemas 

69. NPI - Transferência de produtos entre tanques teste e tanques finais  

70. NPI - Identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais 

71. NPI - Procedimento de segurança para trabalhos em tubagem 

72. NPI - Consulta e informação aos trabalhadores e seus representantes  

73. NPI - Recuperação de produtos na fábrica de aromáticos 

74. NPI - Licenciamento de equipamentos sob pressão na refinaria de Matosinhos   

75. NPI - Tratamento de reclamações       

76. NPI - Acesso ao armazém de materiais na refinaria de Matosinhos fora do horário normal de 

funcionamento 

77. NPI - Realização de operações especiais  

78. NPI - Transferência de produtos da fábrica de óleos base, para a fábrica de combustíveis e a 

armazenagem da movimentação de produtos 

79. NPI - Amostragem na fábrica de óleos base  

80. NPI - Protocolo de transferência de tanques para a movimentação de produtos  

81. NPI - Manutenção de 1º escalão na fábrica de aromáticos 

82. NPI - Preparação de SBP - 60/95  

83. NPI - Gestão de equipamentos de monitorização e medição afetos à produção na refinaria de 

Matosinhos  

84. NPI - Gestão de padrões de trabalho usados para confirmação de equipamentos de monitorização e 

medição 

85. NPI - Controlo de realização de encravamentos de seguranças processuais e F&G 

86. NPI - Acesso e permanência no interior de subestações  

87. NPI - Execução de inspeções de segurança  

88. NPI - Garantia de encravamento das válvulas de isolamento de PSV’s e coletores de descarga para 

a flare  

89. NPI - Auditorias de segurança  

90. NPI - Tratamento do produto não conforme  

91. NPI - Gestão de resíduos na refinaria de Matosinhos 

92. NPI - Procedimento para inspecção de sistemas de tubagens  

93. NPI - Gestão de reclamações ambientais   
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94. NPI - Procedimento calibração verificação dos analisadores em linha, at 4705 e at 405  

95. NPI - Gestão de bloqueios com juntas e flanges cegas   

96. NPI - Segurança na execução de trabalhos de manutenção de bombas, turbinas e compressores 

97. Observações preventivas de ambiente e segurança (OPAS)     

98. Operações de carga e descarga de produtos químicos  

99. Procedimentos gerais na amostragem da MPT  

100. Recepção da carga e alimentação da FAR 

101. Recepção da carga e alimentação da un-2000  

102. Recepção de benzeno, tolueno, paraxileno e ortoxileno na armazenagem final 

103. Recepção de gasolina leve, refinado e aromáticos pesados da fábrica de aromáticos 

104. Recepção de óleos base provenientes da fob na unidade 6400 definição e identificação de lotes 

105. Recepção do petróleo para white spirit e sua armazenagem final  

106. Transferência de gasóleo para a unidade 5400  

107. Utilização de chuveiros e lava-olhos  

108. Vestuário de protecção pessoal 

109. Gestão De Não Conformidades/Oportunidades De Melhoria/Acções 

110. Tratamento De Não Conformidades. Gestão De Acções Correctivas E Preventivas 

111. Comunicação E Investigação De Incidentes De Segurança, Saúde E Ambiente (SSA) 

112. Auditorias Internas De Ambiente, Qualidade E Segurança 


