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Resumo 

Este trabalho surge após identificação de uma lacuna de coordenação durante a fase preparatória da 

paragem de uma unidade de exploração petrolífera offshore para actividades de construção e 

manutenção, onde a definição do âmbito do trabalho a realizar durante esse período, bem como a data 

de realização da mesma, foram sofrendo alterações devido a diversos factores, principalmente por falta 

de informação sobre os impactos e custos associados às actividades. 

De forma a melhorar futuras intervenções, estabeleceu-se uma relação entre projecto e paragem 

programada de uma unidade industrial para manutenção e reabilitação. Esta relação serviu como base, 

para o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação do âmbito do trabalho com base na gestão 

do risco, uma das áreas de conhecimento da gestão de projecto.  

Este trabalho propõe uma metodologia de apoio à avaliação do âmbito do trabalho de uma paragem 

de uma unidade industrial, baseada na análise e gestão dos riscos inerentes a cada tarefa identificada 

como necessária de ser realizada. Pretende-se assim evitar a arbitrariedade durante o processo de 

tomada de decisão para definição do âmbito do trabalho final, passando o processo de decisão a incluir 

os riscos envolvidos nas actividades. Conhecendo o risco e o custo associado a cada anomalia 

identificada, ou tarefa do âmbito do trabalho, e o risco e custo da resolução desse mesmo 

acontecimento, é possível hierarquizar as prioridades e definir um âmbito do trabalho final com base 

em informação fidedigna.  

Com a aplicação desta metodologia, é possível um aumento de eficiência na alocação de recursos 

financeiros, humanos e temporais às actividades. O processo proposto é de simples utilização e gestão 

e possível de ser adaptado a qualquer actividade de forma a motivar a sua utilização sistemática. 

  

 

Palavras-chave: Risco, gestão do risco, incerteza, projecto, gestão de projectos, offshore, óleo 

& gás, FPSO 
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Abstract 

This work is motivated by the identification of a lack of coordination during the preparatory phase of a 

shut-down of an oil and gas offshore installation, for construction and maintenance works, where the 

scope of work to be done during that period, as well as the intervention date, have suffered several 

changes due to multiple factors, mainly because of the lack of information related to the impact and 

costs of the activities. 

In order to improve future interventions, a relation between project and a planned shut-down of an 

industrial unit for maintenance and revamping, has been established. This relation was the base to 

develop a methodology of scope of work identification based in risk management, one of the knowledge 

areas of project management.  

This work proposes a methodology to support the scope of work analysis based on risk management of 

each task identified to be treated during a planned shut-down of an industrial unit. It intends to avoid 

arbitration during the decision process for a final scope of work, providing information about the threats 

and costs of each task and the associated risks and cost to solve them.  

With such information, it is possible to organize and define the final scope of work by priorities based on 

accurate information.  

By applying this methodology, it is possible to increase the efficiency of the financial, human and time 

allocation processes to the tasks. The proposed process is easy to use in order to facilitate the 

implementation and can be tailored to several different utilizations. 

 

 

Keywords: Risk, risk management, uncertainty, project, project management, offshore, oil & gas, 
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Nomenclatura: 

Palavras ou expressões não traduzidas de forma a evitar a perda de significado: 

Feedback – Retorno de informação 

Flowline – Linha de fluxo 

Inputs – Entrada de dados 

Know-how – Saber como 

Milestones – Marco/Etapa  

Learned lessons – Lições aprendidas 

Offshore – No mar. Neste caso, por offshore entende-se como o local onde estão situadas as unidades 

de exploração petrolífera marítima 

Riser – Tubo de subida 

Stakeholders – Partes interessadas. Todos os sujeitos que estão directamente relacionados com o 

assunto  

Subsea – submarino 

Work Break down structure – Divisão estruturada das etapas de trabalho 

Lista de abreviaturas:  

ALARP – As low as reasonably practicable  

APM – Association for Project Management  
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FMEA –Failure Mode and Effects Analysis 
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IR – Índice de Risco 

ISO – International Organization for Standardization  

KPI’s – Key Performance Indicators – Indicadores chaves de desempenho 

OPEX – Operational Expenditure; 

PERT – Program Evaluation and Review Technique  

PLC – Project Life Cycle  

PMBOK – Project Management Body of Knowledge  

PMI – Project Management Institute  

PRAM – Project Risk Analysis and Management  

NIP – Nível de Impacto na Produção 

RBS - Risk break down structure - Divisão estruturada dos riscos 

REX – Return of EXperience – Retorno de experiência 

SHAMPU – Shape, Harness and Manage Project Uncertainty  

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

SOW – Scope Of Work – Âmbito do trabalho 

WBS - Work Break down structure 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e contexto do problema 

Projecto, gestão de projecto, risco e gestão do risco, algumas das palavras que serão constantemente 

utilizadas ao longo deste trabalho, isto porque, na vida das organizações, em alguma altura da sua 

existência as três cruzam-se e durante o ciclo de vida do projecto, liderado pela organização, existirão 

riscos que terão impacto no planeamento e na organização.  

Actualmente o risco começa a ser encarado de forma diferente de há alguns anos atrás, onde era 

conectado apenas com algo negativo e a ser evitado (Aven, 2012). Presentemente começa-se a aceitar 

que o risco nada mais é do que um factor constante em todas as actividades, como tal, interessa que 

cada vez mais o risco seja conhecido para poder ser compreendido e gerido. Possibilitando que 

actividades anteriormente adiadas, anuladas ou executadas em condições extremas, sejam agora 

realizadas com as devidas medidas de prevenção e mitigação. A isto chama-se gestão do risco e é 

uma forma de aumentar a eficiência e produtividade das organizações.  

Como as organizações não crescem nem se desenvolvem sem objectivos nem planos para o futuro 

estas, paulatinamente, tendem a adoptar a gestão do risco como uma parte integrante da sua cultura 

e política. A gestão do risco, fornece uma base fidedigna de informação e cenários para a tomada de 

decisão possibilitando uma análise de planeamentos, oportunidades e objectivos baseados em 

informação sustentada e estruturada e não apenas em procedimentos ou experiencias passadas. A 

gestão do risco, permite inclusive às organizações conhecerem-se melhor, assim como, as 

externalidades que as afectam, pois esta é feita por medida e para ser desenhada, obriga a um 

levantamento exaustivo da organização antes do início do processo (ISO 31000, 2008).  

Por projecto, como será posteriormente descrito, entende-se como sendo um conjunto de acções de 

duração temporária, levadas a cabo com o objectivo de criação de um serviço, produto ou resultado 

único (PMI, 2008). Kerzner (2001) apelida de projectos especiais, aqueles para os quais são atribuídas 

temporariamente tarefas específicas aos indivíduos ou departamentos, ou seja, projectos de curta 

duração onde uma parte dos recursos da organização são adaptados ao projecto. Com base nesta 

definição, é correcto assumir que, uma paragem total de uma unidade industrial, deva ser abordada 

como um projecto, independentemente da dimensão do âmbito do trabalho previsto ser realizado 

durante a mesma. Assim sendo, tal como qualquer unidade industrial, uma unidade de exploração 

petrolífera dever-se-á reger pelos mesmos princípios.  

Sendo o ponto focal de estudo um FPSO - Floating Production, Storage and Offloading, em grosso 

modo, uma unidade de exploração petrolífera situada offshore, esta requer planos de manutenção 

programada (preventiva) e manutenção não programada (reactiva), que se entende como correctiva. 

Neste âmbito, para além de todos os trabalhos possíveis de serem feitos com as instalações em 

funcionamento, quer totalmente quer com paragens parciais de alguns módulos, existe num intervalo 

de tempo previamente estudado, maioritariamente associado com o número de horas máximo que as 

maquinas podem funcionar sem paragem (Keshavar et al., 2012), a necessidade de se efectuar uma 

paragem total das instalações de forma a se efectuarem os trabalhos impossíveis de serem realizados 

com a unidade em funcionamento, mesmo que parcialmente (Hameed & Khan, 2014).  
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O principal objectivo da manutenção, independentemente das condições em que se realiza, é de 

melhoria das instalações, correcção de problemas ou defeitos, aumento da segurança, evitar paragens 

involuntárias e redução da exposição ao risco de forma a garantir a operacionalidade das mesmas 

evitando a quebra de lucros, sendo por isso necessário que essa interrupção seja minimizada (Vinnem, 

2012).   

Associado às paragens existem incertezas tais como o âmbito do trabalho a ser realizado, o nível do 

risco e como a data e a duração da paragem são afectadas por estes. Segundo Baloi & Price (2003) e 

Carr & Tah (2001), os projectos de construção têm sempre riscos associados, com especial relevância 

para a incapacidade de cumprimentos com prazos e custos. Conhecendo esta limitação, é importante 

que se actue no sentido de contrariar a tendência, algo que só poderá ser feito conhecendo todos 

factores a que se está exposto (Akintola & MacLeod, 1997).  

Esta dados podem ser fornecidos por uma gestão do risco que, embora no sector petrolífero, seja algo 

que está intrínseco na cultura do sector, aplicam-se principalmente ao universo da higiene e segurança 

do trabalho (Vinnem et al., 2003; Aven & Vinnem, 2009; Brandsæterv, 2002). Motivado por este 

contexto, este trabalho, propõem uma metodologia de análise e avaliação do âmbito do trabalho (SOW 

– Scope of Work), para actividades de construção e manutenção, baseado na análise e gestão do risco. 

Para tal e de forma a maximizar o investimento, é realizada uma análise custo-benefício, comparando 

a análise do risco para a produção e instalações com a análise do risco das intervenções necessárias 

à sua resolução. Com esta informação é possível hierarquizar e definir um âmbito do trabalho (SOW) 

aumentando a eficiência na alocação de recursos financeiros, humanos e temporais às actividades. 

1.2. Objectivos da dissertação 

Os principais objectivos da dissertação são: 

 Realizar um levantamento da literatura existente sobre gestão do risco em projecto;  

 Estabelecer uma relação entre projecto e paragem programada de uma unidade industrial, porque 

e quais as vantagens da adopção deste método;  

 Desenvolver uma metodologia de avaliação do âmbito do trabalho com base na gestão do risco; 

 Desenvolver uma ferramenta de avaliação do âmbito do trabalho com base na gestão do risco; 

 Identificar, analisar e tratar as principais restrições das actividades de construção inerentes à 

preparação de uma paragem completa de uma instalação de exploração petrolífera, sediada em 

alto-mar (offshore). 
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1.3. Organização da dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, incluindo este capítulo introdutório que 

sustenta a escolha do tema, bem como os objectivos que se pretendem atingir. 

No capítulo 2, será revista a bibliografia existente de forma a: 

o Identificar os aspectos mais relevantes que devem ser tomados em consideração; 

o Quais as normas e guias existentes sobre o tema;  

o Definir o que é um projecto de forma a enquadrar o tema; 

o Definir gestão do risco de forma a enquadrar o tema; 

o Fazer o enquadramento da gestão do risco nas organizações; 

o Qual a importância da gestão do risco em projectos; 

o Analisar e determinar os métodos existentes para realização de análises do risco. 

No capítulo 3 – Metodologia, com base na analogia do estado de arte feita anteriormente, proceder-se-

á à estruturação da metodologia de gestão do risco desenvolvida e à apresentação do estudo de caso. 

Assim apresenta-se: 

o Desenho metodológico e o seu enquadramento teórico; 

o Desenvolvimento da metodologia e da ferramenta criada para apoio na definição do âmbito do 

trabalho; 

o Apresentação do caso de estudo, constituído por: 

 Breve introdução à industria petrolífera offshore bem como a um FPSO; 

 Descrição da organização em estudo; 

 Aplicação da metodologia. 

No capítulo 4 – Resultados da metodologia proposta, apresentam-se os resultados da aplicação da 

metodologia e eventuais limitações da mesa. 

Por último, no capítulo 5 – Conclusões e trabalho futuro, para além das conclusões ao trabalho, 

sugerem-se futuros desenvolvimentos da metodologia identificados como uteis de forma a tornar esta 

mais abrangente. 
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2. Estado de arte 

2.1. Definição de projecto 

Das diversas definições de projecto existentes destacam-se as duas seguintes: 

- Um “Projecto” é uma organização temporária para criar um produto, serviço ou resultado. A sua 

natureza temporária indica que terá um princípio e um fim (PMI, 2008).  

- Um projecto é um conjunto único de processos consistindo em actividades coordenadas e controladas 

com datas de início e de fim, desenvolvidas para alcançar um objectivo (ISO 21500, 2012). 

A construção de uma casa ou uma urbanização é um projecto, no entanto, quando se tem como 

actividade principal da empresa a construção de casas, estamos perante um modelo de negócio 

(Martim & Tate, 2001). A questão é que, a construção de uma casa ou urbanização, tem um princípio 

e fim, quando se trata de uma firma de construção, a construção de casas não termina, o ciclo de vida 

é renovado e não cessado (Kerzner, 2001). 

Através do exemplo anterior, a fronteira entre um projecto e um processo de negócio está na execução 

de actividades repetitivas e no ciclo de vida, um projecto tem fim, o negócio não, é renovado. 

Segundo Kerzner (2015) existem quatro categorias de projectos: 

Projectos individuais – Projectos de curta duração, atribuídos a um único indivíduo. Não quer com isto 

dizer que este será responsável por todo o trabalho, é apenas responsável por 

toda a gestão do projecto. Eventualmente, poderá ou não, ter apoio de outros 

departamentos não dedicados ao projecto; 

Projecto de equipa - Aqueles que são geridos por uma equipa dedicada, onde existe um gestor 

funcional de cada uma das áreas do projecto; 

Projectos agregados ou em matriz – Requer a intervenção de inúmeras áreas funcionais e normalmente 

obriga a uma estrutura pesada; 

Projectos especiais - projectos para os quais é necessário atribuir tarefas específicas aos indivíduos ou 

departamentos temporariamente. Estes são projectos de curta duração.  

2.2. Gestão de projectos 

A gestão de projectos, como se pode verificar na Figura 1, é composta por diversas áreas de 

conhecimento e para gestão de cada uma dessas áreas aplicam-se métodos, ferramentas, técnicas e 

competências dedicadas e ajustadas à dimensão do mesmo de forma a satisfazer as necessidades e 

expectativas dos stakeholders (PMI, 2008). 

 

FIGURA 1 – ÁREAS DE CONHECIMENTO DE UM PROJECTO (ADAPTADO DO PMI, 2008) 
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Como tal, um projecto requer um processo de gestão próprio que considere a gestão de todas as fases 

e processos inerentes ao mesmo (Hillson, 1998). Para a gestão de um projecto, os gestores deverão 

identificar e gerir as necessidades, a área de conhecimento pela qual são responsáveis, as expectativas 

e preocupações dos stakeholders, bem como, a interface entre as diferentes áreas de conhecimento 

(PMI, 2008). 

Na Figura 2 está representado um modelo de gestão de projectos, neste caso proposto por Harvard 

Business school (1997). 

 

FIGURA 2 – MODELO DE GESTÃO PROPOSTO PELA HARVARD BUSSINESS SCHOOL (ADAPTADO DO HBS, 1997) 

Todos os trabalhos deverão ser estruturados de forma a possibilitar a identificação do responsável pela 

tarefa, independentes ou com o mínimo de interface entre eles, integráveis, para possibilitar uma visão 

geral e mensuráveis para permitir a avaliação de desempenho do projecto (Kerzner, 2001). 

2.3. Ciclo de vida do projecto 

Um dos pontos importantes que interessa referir sobre projectos é o seu ciclo de vida, ou o conjunto 

das fases do projecto desde o início até ao fim (ISO 21500, 2012). O ciclo de vida de um projecto é 

uma sequência de fases. Estas fases, como se pode verificar na Figura 3, representam a evolução 

sequencial do projecto e auxiliam os gestores ao nível de planeamento e controlo do projecto 

fornecendo também indicadores de performance aos stakeholders (PMI, 2008). 

 

FIGURA 3 – CICLO DE VIDA DE UM PROJECTO (ADAPTADO DO PMI, 2008) 



7 

 

2.4. O risco em projectos 

Como foi possível verificar pelas Figura 1 e Figura 2, o risco é uma das áreas de relevância na gestão 

do projecto, isto porque, durante o ciclo de vida do projecto diversas mudanças ocorrerão e alterações 

de cenários virão com as mudanças. Nessa altura, o gestor terá de saber como os enfrentar, como tal, 

uma preparação prévia é necessária de forma a colmatar esses novos riscos que surgem (Kerzner, 

2001). Para tal, a informação disponível para o gestor tem de ser fidedigna permitindo-lhe decidir com 

maior grau de confiança. Uma das fontes de informação serão as análises do risco realizadas ao 

projecto (Chapman & Ward, 2004). Baseado nestas, o gestor, terá uma visão mais ampla das eventuais 

consequências de cada cenário bem como os meios para minimizar os impactos negativos no decorrer 

do projecto. Um dos pontos importantes a ser retido sobre a gestão de um projecto, será a de uma 

gestão proactiva em detrimento de uma gestão reactiva.  

2.5. O risco e a sua gestão 

2.5.1. Definição de risco  

Embora existam inúmeras definições de risco e estas tenham evoluído ao longo da história, ainda que 

com alguma discordância entre os diversos autores, no âmbito deste estudo existem duas que 

interessam reter como sendo as que geram maior consenso (Aven, 2012). Por risco entende-se: 

 “Acontecimento ou condição incerta que, a ocorrer, terá efeito em pelo menos um dos objectivos 

do projecto. Objectivos podem incluir âmbito, planeamento, custo ou qualidade.” (PMI,2008); 

 “Efeito da incerteza nos objectivos” (ISO 31000, 2008). 

Ambas definem risco como um acontecimento incerto que a acontecer produzira um determinado efeito. 

Esse efeito segundo Hillson (2002b) deverá ser associado não só à ameaça, mas também à 

oportunidade e os esforços dos gestores deverão ser uniformes, quer na gestão e identificação dos 

efeitos negativos quer dos positivos. 

Por acontecimento, não se deve entender apenas os actos isolados, repentinos, mas uma sequência 

de acontecimentos que podem degenerar num acontecimento marcante para a organização, por 

exemplo as alterações climatéricas, são igualmente um acontecimento composto por diversos 

acontecimentos, de evolução lenta, mas que representam igualmente um risco, neste caso para o 

planeta (Cooper, 2012). 

2.5.2. Relação entre risco e incerteza  

A incerteza é um tema central na gestão do risco como se pôde verificar nas definições de risco 

apresentadas anteriormente. Mais, a incerteza, aparece sempre associada ao risco (Aven, 2012) e está 

presente em todos os projectos (Hillson, 1998). Como tal, a necessidade da gestão da incerteza, terá 

ela, também, de estar presente em todos os projectos que requeiram uma gestão formal (Chapman & 

Ward, 2003) sendo que todas as fontes de incerteza deverão ser identificadas. A incerteza serve para 

as organizações distinguirem os níveis de risco aos quais os seus objectivos estão expostos durante a 

realização dos projectos por si levados a cabo (PMI, 2008).  

A gestão da incerteza é um processo desafiante para os gestores de projectos uma vez que traçar um 

caminho entre as incertezas é uma busca de sucesso dos projectos. Mas terá de ser mesmo assim, 
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uma vez que quando não é feita de forma correcta, as consequências advindas da mesma poderão ser 

catastróficas (Saunders et al. 2014). Ainda segundo Saunders et al. (2014), existem diversas fontes de 

incerteza e cada uma dessas fontes requer uma diferente abordagem 

Simchi-Levi (2000) e Ramasesh & Browning (2014) discutem os diversos tipos de incertezas existentes 

dividindo-os em Desconhecidos-Desconhecidos o que os torna incontroláveis e em Conhecidos-

Desconhecidos o que os torna controláveis. 

Definições segundo estes dois autores: 

Desconhecidos-desconhecidos – Incertezas desconhecidas sobre as quais o gestor do projecto não 

dispõem informação se podem ou não acontecer e a acontecerem não se pode prever, o que as torna 

incontroláveis. 

Conhecidos-desconhecidos - Incertezas sobre as quais o gestor do projecto está ao corrente, e a 

aplicação de técnicas convencionais de gestão de risco e oportunidades podem ser aplicadas. Tem-se 

informação que podem acontecer, não se pode prever quando, o que os torna controláveis.  

Aprofundando ainda mais o tema Ramasesh & Browning (2014) sugerem ainda dois tipos de 

desconhecidos-desconhecidos:  

Desconhecidos-desconhecidos desconhecidos – São aqueles para os quais o gestor do projecto 

não poderá antecipar, independentemente da quantidade de acções por este levadas a cabo. Por 

exemplo, o tsunami no Oceano Índico em 2004, que interrompeu inúmeros projectos de construção nos 

países afectados. 

Desconhecidos-desconhecidos conhecidos – Estes poderiam ter sido identificados pelo chefe de 

projecto mas por alguma razão, ainda, não foram. Fazendo a retrospectiva a outros projectos já 

concluídos. O problema com o sistema automático de bagagem do aeroporto de Denver em 1995, 

poderia ter sido antecipado, mas não o foi até o projecto ter passado largamente a sua data de 

conclusão (Applegate et al., 1996). Mais recentemente, com a acentuada queda do preço do petróleo, 

as empresas exploradoras de petróleo, viram-se obrigadas a interromper diversos projectos de 

exploração, visto os custos OPEX serem demasiado elevados. 

Como se pode ver na Figura 4 a escala de riscos inicia-se com os problemas de execução existentes 

no quotidiano das organizações e termina nos desastres naturais, algo completamente incontrolável. 

 

FIGURA 4 – ESCALA DE INCERTEZAS (ADAPTADO DE SIMCHI-LEVI, 2000) 
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Na Figura 5 é apresentada uma matriz de riscos relacionando o impacto expectável e a possibilidade 

de controlo dos riscos.  

  

FIGURA 5 – MATRIZ DE RISCOS (ADAPTADO DE SIMCHI-LEVI, 2000) 

A “Matriz de Incertitude” de O’Riordan T. (2001), ver Figura 6, onde se tem a “Incertitude”, a atitude em 

relação à incerteza, como tema central. 

 

FIGURA 6 – MATRIZ DE “INCERTITUDE” (ADAPTADO DE “THE POLITICS OF GM FOOD, ADAM ET AL., 1999) 

Mais do que a focalização na ocorrência de determinado acontecimento, condições ou circunstâncias 

que causam efeitos nos objectivos dos projectos, é importante focar a atenção na incerteza de qualquer 

aspecto que seja relevante como o ponto de partida para a gestão do risco. A gestão da incerteza não 

é apenas a busca de ameaças, oportunidades ou das suas repercussões, é identificar e gerir, todas as 

fontes de incerteza. Implica conhecer e explorar todas as incertezas que despertam a atenção do gestor 

de projecto para as ameaças e oportunidades. A incerteza é assim o ponto de partida para a gestão do 

risco e igualmente um ponto de distinção quando comparado com projectos onde a gestão da incerteza 

não é realizada (Chapman & Ward, 2003).  

2.5.3. Definição de gestão do risco 

Toda e qualquer actividade desempenhada têm um risco inerente, seja ele de maior ou menor 

severidade ou probabilidade de ocorrência e por natureza (ISO 31000, 2008), a primeira reacção a 

este, será a de adversidade devido à aversão ao risco que nós como seres humanos temos (Bernstein, 

1998).  
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Frequentemente, efectuam-se análises do risco associado às mais diversas actividades com o intuito 

de antever e avaliar quais as consequências, positivas ou negativas, provenientes de uma determinada 

acção. Em muitas situações estas análises desenvolvem-se de um modo simplista, e por vezes, 

acompanhadas por uma subjectividade que não pode ser dissociada do indivíduo que está a analisar 

para posteriormente decidir (Van Os et al., 2014). 

Tal como a nível pessoal, a nível empresarial, todas as acções acarretam um risco associado que, 

dependendo da decisão tomada, afecta positiva ou negativamente o desempenho da empresa (ISO 

31000, 2008). Como tal, os riscos têm de ser avaliados de forma precisa, com base em critérios e 

normas existentes, apenas assim, as empresas, terão em sua pose toda a informação para poderem 

avaliar e decidir sobre como actuar face a estes. Para Chapman & Ward (2003) existem seis questões 

que terão de ser respondidas na fase inicial do projecto. Em Inglês, são aplidadas dos “six W’s”. As 

questões são: 

 Quem (Who?) – Quem são as partes envolvidas (Partes) 

 Porque (Why?) – O que querem as partes alcançar? (Motivos) 

 O que (What?) – No que estão interessadas as partes? (Design) 

 De que forma (Whichway?) – Como vai ser feito? (Actividades) 

 Recursos (Wherewithal?) – Quais os recursos necessários? (Recursos) 

 Quando (When?) – Quando tem de ser feito (Planeamento) 

Na Figura 7 é ilustrada a relação entre os seis W’s. 

 

Figura 7 – Processo de definição do projecto (adaptado de Chapman & Ward, 2003) 

 

Estas são algumas das questões que devem ser colocadas na abordagem a um novo projecto de forma 

a estabelecer o contexto do projecto e a caracterizar o mesmo perante a empresa de forma sucinta, 

identificando os principais aspectos a serem analisados.  

“Organizações que entendam a natureza dos riscos e que os consigam gerir com maior eficiência, 

não podem evitar desastres não planeados, mas podem actuar com margens de manobra menores, 

dimensionando apropriadamente as oportunidades para investimentos vantajosos que de outra 

forma seriam considerados demasiado arriscados” (Chapman & Ward, 2003).  
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Ainda segundo Chapman & Ward (2003), a gestão do risco, deverá ser entendida como uma importante 

extenção do planeamento do projecto com poder suficiente para o alterar caso seja necessário.  

Uma vez identificados os riscos, é necessário trata-los apropriadamente face ao contexto dos mesmos 

na empresa, de forma a possibilitar uma gestão de riscos eficiente. Uma gestão eficiente dos riscos 

reflecte-se também numa eficiente gestão da organização.  

“A gestão do risco deverá assegurar que as organizações têm uma resposta adequada aos riscos 

que as afectam. Deverá contribuir para uma gestão eficiente dos recursos devendo esta ser 

integrada como parte da organização, da filosofia da gestão de topo, das políticas da empresa e da 

cultura desta” (ISO 31000, 2008). 

O ideal será decidir de forma à obtenção de resultados que produzam mais-valias, mas as incertezas 

e riscos obrigam a que, o máximo que pode ser atingido, seja um nível de confiança elevado nos 

possíveis desfechos resultantes das decisões tomadas (Aven & Vinnem, 2007). Isto porque o risco não 

podendo ser totalmente eliminado, pode sim ser reduzido e medidas de prevenção e mitigação 

apropriadas, postas em curso.  

Hull (1992) destaca a importância da identificação dos riscos, especialmente na fase de projecto, 

fazendo também referencia à importância desta identificação durante a fase de operação, de forma a 

definir planos de manutenção adequados. Em ambos os casos, deve ser desenvolvido um plano de 

gestão do risco eficaz que assegure a redução dos riscos para níveis aceitáveis. 

Se o risco é suficientemente elevado a empresa é forçada a tomar medidas correctivas. Perante esta 

situação, dois tipos de medidas podem ser tomadas: 

i. Medidas de prevenção: visam diminuir a probabilidade de ocorrência do acontecimento; 

ii. Medidas de protecção/mitigação: visam atenuar as consequências se o acontecimento ocorrer. 

Como se pode constatar na ISO 21500 (2012), os objectivos estratégicos, podem facilitar na 

identificação de oportunidades mas a sua selecção terá de ser analisada com base em vários factores, 

tais como, o benefício para a organização e quais os riscos associados e se estes podem ser geridos. 

O processo de decisão necessita de ser suportado para que o decisor possa identificar projectos viáveis 

em detrimento de outros, transformando algumas, ou todas, as oportunidades em benefícios. O risco 

como oportunidade é também defendido por Hillson (2002a). 

De uma forma resumida, os objectivos da gestão do risco é o minimizar o risco de incumprimento dos 

objectivos do projecto, identificar e tirar vantagens das oportunidades, identificar prioridades, alocação 

apropriada de recursos e implementar acções e processos que reduzam o risco do projecto não atingir 

os seus objectivos (Cooper et al. 2005). 

2.5.4. Vantagens da implementação de um processo formal de gestão do risco 

Gerir o risco é uma parte integrante da boa gestão e fundamental para alcançar bons resultados nos 

negócios e nos projectos. A sua inexistência produz efeitos negativos nos projectos e organizações 

(Cooper et al., 2005; Zevallos, 2007) dado que, um processo de gestão do risco, faculta aos gestores 

e decisores uma forma estruturada de avaliar e gerir as incertezas futuras.  
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Uma gestão de projecto com sucesso envolve a gestão dos riscos e das oportunidades que inclui a 

identificação, priorização, gestão e controlo de ambos eficientemente (Hillson, 2002; PMI, 2008). 

Chapman & Ward, (2003) alegam que, para que a gestão do risco tenha sucesso, terá de ser realizada 

através de um processo formal, disciplinado e estruturado. Uma das razões principais para a 

implementação de um processo formal de gestão do risco, é a busca por um sistema eficiente através 

da identificação de dificuldades ou de oportunidades e da sua gestão de forma apropriada (Chapman 

& Ward, 2004; (Norris et al., 2000)).  

Sendo uma área reconhecida da gestão de projectos e com as organizações, cada vez mais, na procura 

de garantia de sucesso nos seus projectos, existem organizações que antes da adjudicação de um 

projecto a uma subcontratada, exigem que esta possua um sistema formal de gestão do risco (Hillson, 

1998), ou seja, a adopção de um processo de gestão do risco contribui também para a melhoria da 

imagem externa da organização.  

Segundo a ISO 31000 (2008) existem onze princípios fundamentais para adopção de um processo de 

gestão do risco, que são os seguintes: 

1. Gestão do risco cria valor; 

2. Gestão do risco é parte integrante dos processos organizacionais; 

3. Gestão do risco é parte do processo da tomada de decisão; 

4. Gestão do risco aborda explicitamente a incerteza; 

5. Gestão do risco é sistemática, estruturada e oportuna; 

6. Gestão do risco é baseada na melhor informação disponível; 

7. Gestão do risco é feita à medida; 

8. Gestão do risco tem em conta os factores humanos e culturais; 

9. Gestão do risco é transparente e inclusiva;  

10. Gestão do risco é dinâmica, interactiva e adaptável à mudança; 

11. Gestão do risco facilita a melhoria contínua da organização; 

2.5.5. Estrutura dos processos da gestão do risco 

Como já foi referido, o processo de gestão do risco tem de ser abraçado por toda a organização, sendo 

por isso, que o compromisso e a autoridade, estão no topo das características do processo. Neste 

campo, a gestão de topo, é responsável por incentivar à criação da política da gestão do risco, fazer o 

entrosamento entre os indicadores de desempenho da gestão do risco e os indicadores de desempenho 

da organização, bem como, de toda a gestão legal e financeira que a adopção de uma gestão do risco 

obriga.  

Na Figura 8 é representado um esquema que demonstra a estrutura do processo de gestão do risco. 
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Figura 8 - Procedimento do processo da gestão do risco (adaptado da ISO 31000, 2008) 

Sendo a gestão de risco um processo criado e adaptado em função da realidade da organização, 

aquando da sua criação, feito por medida, um levantamento prévio dos contextos da organização 

deverá ser feito de forma a permitir conhecer a política, a cultura, os valores, a realidade financeira, 

estratégia, planos futuros, os stakeholders, resumindo, definir a organização em causa. Com base 

nesta avaliação prévia, é possível desenhar o programa de gestão do risco apropriado para a 

organização que inclui a definição de planos de comunicação e quais os contextos em que serão 

tratados, analise aos interesses dos stakeholders e um alinhamento de sinergias de forma a garantir a 

eficiência do processo. 

Todo o trabalho a ser desenvolvido será posterior a este levantamento, o qual terá de ser o mais real 

possível para não ter repercussões negativas, ou erróneas na criação da política da gestão do risco.  

Como uma política de gestão do risco é algo dinâmico que deverá reflectir a realidade da organização, 

a monitorização e actualização, dever feita sempre que necessário de forma uma possibilitar a maior 

eficiência do processo, não desperdiçando recursos. 

2.6. Processos existentes para gestão do risco 

Um processo de gestão do risco em projecto, é uma sequência racional de práticas com base nas quais 

os agentes decisores planificam, executam acções e controlam os riscos, para manter o projecto dentro 

de um determinado intervalo de condições, quer sejam de tempo, custos, parâmetros de qualidade, 

entre outros (Rodrigues-da-Silva & Crispim, 2014). É por isso fulcral que a organização tenha um 

processo de gestão do risco apropriado aos seus objectivos e realidade. 

Embora seja cada vez mais um consenso que a gestão do risco engloba riscos e oportunidades, 

existem discussões sobre se a organização deverá adoptar um ou dois processos de gestão, um para 

a gestão do risco e um outro para a gestão das oportunidades. Segundo Hillson (2002b), apesar de ser 

aceite que a gestão de ambos deverá toda ela ser feita por o mesmo processo, a maioria dos planos, 

focam-se maioritariamente nos aspectos negativos. Ainda segundo Hillson (2002b), a adopção de um 

processo que englobe os dois, requererá algumas modificações no processo já existente mas trará uma 

vantagem acrescida, que será uma maior eficiência adquirida com o cruzamento de informações, 

positivas com negativas. 
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Este tipo de processos, visa estabelecer uma sequência lógica e estruturada para implementação e 

controlo de um processo de gestão do risco, sem ser rígida nem fechada como defende Chapman & 

Ward (2003). O principal objectivo é que as questões adequadas sejam colocadas e que todos os 

stakeholders compreendem as questões e o processo.  

Seguidamente serão analisados seis dos processos que são utilizados em larga escala para gestão do 

risco (Cooper et al., 2005). A Figura 9 apresenta cinco desses processos e como, no geral, todos eles 

convergem para o mesmo objectivo.  

 

Figura 9 - Comparação de processos (adaptado de Cooper et al., 2005) 

2.6.1. PRAM – Project Risk Analysis and Management 

O PRAM foi desenvolvido pela APM – Association for Project Management em 1997, e está estruturado 

em nove fases. Esta estrutura surge devido à necessidade de se aumentar o nível de precisão dos 

estudos tornando-o de fácil interpretação para todos os utilizadores (Chapman & Ward, 2003). 

 

Figura 10 – PRAM - Processo de gestão do risco (adaptado de Chapman & Ward, 2003) 

 

2.6.2. M_o_R - Management of Risk guideline 

O M_o_R segue a mesma linha do PRAM, sendo desenvolvido pelo OGC – Office of Government em 

2002, tem especial foco no sector público e poderá igualmente ser utilizado para implementação numa 

organização. Este processo poderá ser utilizado para gestão do processo, da estrutura, 
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responsabilidades e igualmente check-lists para apoiar nas mais variadas fases do processo. Na Figura 

11 são ilustradas as diversas fases, nove no total, do processo (Cooper et al., 2005). 

 

Figura 11 – M_o_R - Processo de gestão do risco (adaptado de Cooper et al., 2005 

2.6.3. PMBOK Process  

Embora a estrutura proposta no PMBOK seja semelhante à proposta na ISO 31000 (2008), devido à 

natureza do próprio manual, que tem como tema central a gestão de projectos, a metodologia do PMI 

(2008), Figura 12, dá mais ênfase à gestão do risco em projecto. 

 

Figura 12 – Processo de gestão do risco (adaptado da PMI, 2008) 

2.6.4. ISO 31000 – Princípios e orientação para implementação 

A ISO 31000 (2009) sendo uma norma de aplicação geral não se limita à gestão do risco em projecto. 

A norma justifica a implementação de um processo estruturado de gestão do risco quer em contexto 

de excepção, ou seja, projecto, quer em actividades de rotina de uma organização, sendo por isso 

transversal a todas as indústrias. 

Como se pode verificar na Figura 13, interessa destacar que tanto a “comunicação e consultoria” bem 

como “monitorização e revisão”, são etapas que deverão ser tratadas em paralelo com todas as outras 

etapas, de forma a informar e incluir todos os stakeholders no desenrolar do processo, e como resultado 

destas comunicações, possibilitar uma interacção entre as partes e uma constante melhoria do 

processo (Zulch, 2014).  
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Figura 13 – Processo de gestão do risco (adaptado da ISO 31000, 2008) 

2.6.5. SHAMPU - Shape, Harness and Manage Project Uncertainty  

Chapman & Ward (2003) propõem um sistema que apelidam de SHAMPU (Shape, Harness and 

Manage Project Uncertainty), Figura 14. Este processo, surge de uma conjugação de processos 

existentes anteriormente com o intuito de colmatar algumas lacunas. Um processo de gestão do risco 

que, segundo estes autores, é uma óptima ferramenta para uma organização que pretende iniciar um 

processo de gestão do risco sem base em um outro já existente. Mas qualquer gestor do risco 

experiente, deverá estudar este método, pois servirá como ferramenta para adaptação a outros 

processos uma vez que segundo Chapman & Ward (2003) este é um modelo mais completo devido a 

ser uma evolução dos anteriores. 

 

Figura 14 – SHAMPU - Processo da gestão do risco (adaptado de Chapman & Ward, 2003) 
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2.6.6. FMEA –Failure Mode and Effects Analysis 

A análise FMEA tem origem em 1949, criada pelo departamento militar dos Estados Unidos da América 

sendo suportada pela norma militar MIL-P-1629. FMEA pode ser descrita, como um conjunto de 

actividades organizadas para identificação e estimação de potenciais erros nos processos, ou produtos, 

e as consequências advindas destes erros. Com este processo, identificam-se e determinam-se quais 

as medidas correctivas ou preventivas, que poderão eliminar ou reduzir a ocorrência de erros (Bahrami 

et al., 2012). 

Se associado à FMEA for realizada uma análise de criticidade da falha, então estar-se-á perante uma 

análise FMECA – (Failure Mode, Effects and Críticality Analysis), e.g. (Lipol & Haq, 2011). Numa análise 

FMECA, cada falha identificada é caracterizada por três factores a serem avaliados e classificados de 

1 a 10 (sendo 10 o valor menos satisfatório): 

Nível de Ocorrência (O) – Medida da probabilidade do acontecimento/falha ocorrer; 

Tabela 1 – Ocorrência - Adaptado de FMEA 

 

Nível de Severidade (S) – Medida da extensão dos danos em caso de ocorrência; 

Tabela 2 – Severidade - Adaptado de FMEA 

 

Nível de Detectabilidade (D) – Capacidade de antecipação dos meios de detecção, ou métodos, 

identificarem o acontecimento de forma a agirem proactivamente na sua eliminação ou mitigação; 

Tabela 3 – Detectabilidade - Adaptado de FMEA 

 

O produto destes níveis denomina-se de NPR – Numero Prioritário de Risco e permite a classificação 

do risco de forma que, dependendo do seu valor, se enquadre num plano de acções de tratamento de 

risco devidamente estruturado e planeado. Quanto mais elevado for o NPR, maior a prioridade a dar 

ao risco. 
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𝑵𝑷𝑹 = 𝑶 × 𝑺 × 𝑫                                                                                                [1] 

Análise de criticidade 

Carbone & Tippett (2004) sugerem a aplicação da FMEA/FMECA à gestão de risco em projecto devido 

à sua facilidade de utilização, terminologia normalizada e principalmente devido à inclusão de uma 

terceira variavel na caracterização do risco, a detectabilidade cuja a multiplicação pelo nivel de risco 

(Ocorrência x severidade) permite uma melhor prioritização dos riscos a gerir.  

Figura 15 – RFMEA – Fluxograma de elaboração (adaptado de Carbone & Tippett, 2004) 

2.7. Análise das fases do processo de gestão do risco 

Como visto no ponto anterior, todos os processos são compostos por diversas fases, como tal, interessa 

caracterizar cada uma bem como as técnicas utilizadas para definir as necessidades inerentes a cada 

fase. Esta análise irá incidir na sequência de fases e nos termos da ISO 31000 (2009), do PMI (2008), 

SHAMPU E FMECA. Os dois primeiros pela globalidade que abrangem, uma vez que cobrem todos os 

pontos comuns aos demais processos de gestão do risco. Os dois últimos, pela sua especificidade e 

detalhe descritivo do processo. 

2.7.1. Estabelecer o contexto 

Como referido anteriormente, o processo de gestão do risco, é elaborado em função das necessidades 

específicas da organização em causa. Como tal, o ponto de partida para criação do processo de gestão 

do risco, será o estabelecer do contexto. Este serve para definir a empresa, a sua realidade e os seus 
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critérios em relação ao risco, nível de aversão ao risco. Estes servem para definir como a organização 

gerirá o risco (Chapman & Ward, 2003).  

Analisando a opinião de diversos autores sobre a fase de contextualização, planeamento do projecto, 

definição da estrutura, etc, independentemente da designação da fase, a opinião é comum a todos, é 

uma fase basilar para uma gestão do risco eficiente. 

“O estabelecer do contexto é o pilar do processo de criação da gestão do risco.” (Cooper et al. 2005) 

Através deste identificam-se os aspectos que influenciam a organização, tanto a nível externo como 

interno. Como externalidades poderemos ter factores políticos, ambientais, financeiros, culturais, ou 

seja, todos os factores que, mesmo não sendo parte integrante da organização, possam ter influência 

na mesma, visto que, que uma organização não pode ser dissociada do meio que a circunda. A nível 

de contexto interno, a análise foca-se nos recursos da organização, objectivos, politicas, cultura, tudo 

o que componha a organização. No PMI (2004), esta fase é chamada de planemento da gestão do 

risco, embora difiram no nome o objectivo é o mesmo da ISO 31000. Nestes dois procedimentos 

destacam-se como aspectos principais a metodologia de abordagem, tarefas e responsabilidades, 

orçamento para gestão do risco, datas chaves, categorias de risco como é possivel ver na RBS da 

Figura 16, e analisa-se e limita-se a tolerância dos stakeholders ao risco, o formato do relatórios 

periódicos e como toda essa informação será registrada. 

Outputs 

Os outputs desta fase serão o estabelecimento do contexto, definição de responsabilidades, limites à 

gestão do risco, definem-se metodologias de avaliação do risco, e os seus critérios, define-se a 

periodicidade das avaliações e as categorias do risco em que estes se deverão dividir.  

Dois dos outputs mais relevantes são as categorias do risco e a matriz de probabilidade e impacto. O 

estabelecimento de categorias de risco, faculta a organização, de um processo estruturado e 

sistemático na forma de identificação dos riscos. Este é vantajoso, pois fornece um ponto de partida 

bem como uma metodologia que poderá ser utilizada de um projecto para o outro, levando consigo o 

know-how previamente adquirido.  

Risk Breakdown Structure  

Segundo o PMI (2008) os pontos principais do Risk Breakdown Structure (RBS) são os técnicos, 

externos, organizacionais e os da gestão do projecto, posteriormente estes são divididos em 

subsecções. Segundo Cooper et al. (2005), a divisão da identificação de riscos em elementos chave 

torna o processo mais produtivo, focando a atenção dos intervenientes no assunto em questão em vez 

de se divergir pelo projecto como um todo. 
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Figura 16 – RBS - Risk Breakdown Structure (adaptado de PMI, 2008) 

Cooper et al. (2005) propõem alguns pontos chaves para uma RBS que poderão ser aplicados à 

construção, sendo que alguns dos pontos são comuns ao RBS da Figura 16. A ideia de base é 

semelhante, ambos apontam para a categorização dos riscos e consequente tratamento por assunto. 

Em ambos os casos a Work Breakdown structure (WBS) do projecto poderá ser utilizada como ponto 

de partida para a criação de uma RBS. 

2.7.2. Avaliação do risco 

O processo de avaliação do risco engloba a identificação, análise e classificação do risco. Para tal, 

existem diversos passos a serem respeitados, que são a identificação do risco, nomeadamente, saber 

o que pode acontecer, quando, onde, como e porquê, perguntas básicas que ilustram os tipos de riscos 

existentes. Seguidamente, existe a necessidade de se fazer a análise dos riscos, onde se determina a 

probabilidade e as consequências, que por sua vez dão ideia do nível de risco que se está a tratar e 

em consequência desse nível, determinam-se os controlos necessários para fazer face ao risco. 

Apenas quando todos estão preenchidos, se pode ter uma perfeita avaliação do risco. 

“A avaliação do risco providencia um processo estruturado que identifica como os objectivos podem 

ser afectados e analisa o risco em termos das consequências e das suas probabilidades antes de 

decidir qual o tratamento adequado.” (ISO 31010, 2009). 

2.7.3. Identificação do risco 

Consiste no processo de encontrar, reconhecer e registar o risco (ISO 31010, 2009). Neste processo 

identificam-se os riscos para a organização e quais as possíveis consequências que advirão do 

eventual acontecimento destes, quais os níveis de controlo existentes e quais os meios necessários 

para evitar o acontecimento ou, no caso da inevitabilidade de ocorrer, minimizar o seu impacto. Esta 

análise deverá incluir a raiz ou causa do risco.  

Este é um processo que deverá ser exaustivo visto que riscos que não sejam identificados não podem 

ser avaliados, logo não podem ser tratados previamente (Cooper et al., 2005; Mehdizadeh, 2012) e o 

nível de desenvolvimento, conhecimento ou mesmo empenho durante esta fase, definem a eficiência 

do processo (Loosemore et al., 2006). Os riscos não identificados em fases primárias, poderão escalar 

com o desenvolvimento do projecto (Calzadilla et al, 2012; Loosemore et al., 2006; Mehdizadeh, 2012).  

O processo de identificação de riscos, deverá ser um processo estruturado e que permita a identificação 

de um leque bastante abrangente de riscos devendo incluir os gestores da organização ou projecto, os 
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colaboradores, os stakeholders, os clientes e, se possível, gestores de risco e outros gestores. Com 

esta heterogeneidade de colaboradores a probabilidade de identificação de um maior número de riscos 

é mais elevada.  

Os métodos existentes podem ser divididos em três categorias:  

 Método com base em evidências,  

o Revisão de documentação 

Revisão da documentação da organização para obtenção de informação relacionada utilizada no 

passado.  

o Checklist  

Poderá ser desenvolvida com base em informação existente, na experiencia profissional de cada 

um dos stakeholders ou em qualquer outra fonte de informação. Estas são de fácil utilização e uma 

mais-valia em áreas standard ou com tarefas de rotina. No caso de actividades não rotineiras, as 

checklists tendem a pré-condicionar e bloquear a identificação de riscos (Cooper et al., 2005). No 

entanto, numa combinação de métodos, as checklists demonstram utilidade garantindo que nenhum 

dos aspectos conhecidos é deixado de fora durante, por exemplo, um brainstorming.  

 Métodos de abordagem em equipa 

Onde um grupo de pessoas, especialistas ou não no tema, colaboram para definir riscos com base 

num sistema estruturado de acontecimentos e questões. 

o Brainstorming 

Técnica muito útil e a mais utilizada segundo (Raz & Michael, 2001), permite a identificação de um 

largo número de riscos, especialmente quando de um projecto único se trata. Este processo conta 

com um moderador, stakeholders, técnicos e membros chave da organização ou projecto. O 

objectivo deste método, numa primeira fase, é a obtenção de um largo número de riscos sem avaliar 

qual a sua importância. Na segunda fase, a lista é revista pelo grupo, dividida em categorias e 

simplificada se necessário. Segundo Cooper (2005) uma lista de aproximadamente dez riscos é 

considerada como aceitável, não limitada a estes, mas serve este número como referência.  

o Método Delphi  

Técnica baseada na obtenção de um consenso de opinião entre especialistas onde, um quadro de 

especialistas é levado a participar de forma anónima, através de resposta a um questionário 

previamente preparado e enviado, para cada um deles. Após obtenção das repostas, estas são 

resumidas e reenviadas para os especialistas para novos comentários. O consenso é atingido após 

algumas rondas. Esta técnica é útil para reduzir a influência de terceiros na formação de opinião e 

a influência de ideias pré-concebidas.  

o Entrevistas 

Através de entrevistas a gestores experientes, stakeholders e especialistas, é possível identificar os 

riscos. Esta é uma das formas mais utilizada para obter informação sobre riscos. 

o Identificação da raiz do acontecimento 

É um focar essencialmente nas causas dos riscos. Restringe a definição de risco e permite o 

agrupamento dos riscos por causa, permitindo o desenvolvimento de uma resposta eficiente caso a 

fonte do risco seja identificada. 
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o SWOT - Strenght, Weekness, Opportunities and Threats analysis  

Esta técnica consiste na avaliação da organização, tal como o nome indica, reconhecendo os seus 

pontos fortes e fracos, onde se pretende analisar o ambiente interno organização. O que pode gerar 

oportunidades e quais as ameaças a que esta está sujeita, ou seja as externalidades. Este método 

é sobejamente utilizado nas mais diversas áreas devido à sua fácil interpretação e à abrangência 

do estudo como um todo, possibilitando um enquadramento global da realidade da organização,  

 Diagramas técnicos,  

o Diagramas de causa-efeito 

Também conhecido como Ishikawa (Ishikawa, 1968) ou fishbone (espinha de peixe) pela sua 

semelhança com uma espinha como se pode ver na Figura 17. Este é utilizado para representação 

dos principais problemas de um processo e quais as causas dos mesmos mediante o sector a que 

irá ser aplicado. Para a indústria de fabricação, aplica-se os 6M’s – Machine (Tecnologia), Method 

(Processo), Material (materiais), Manpower (Mão-de-obra), Measurements (Inspecção) e Millieu 

(Ambiente), podem-se aplicar mais dois M’s – Management (Gestão) e Maintenance (Manutenção). 

Na indústria de serviços aplica-se os 5 S’s – Surroundings (Envolvente), Suppliers (Fornecedores), 

Systems (Sistemas), Skills (Competências) e Safety (segurança). 

 

Figura 17 – Diagrama Fishbone, ou Ishikawa  

2.7.4. Registo de riscos 

O registo de riscos é principal output desta fase (PMI, 2008), sendo que este documento contempla 

todos os riscos identificados nesta fase podendo inclusive, conter registos de riscos anteriores bem 

como todas as actualizações já feitas aos riscos identificados. Este é um documento de extrema 

importância, onde se pode encontrar informação relativamente a escalas utilizadas para catalogar os 

riscos, departamento responsável pelo risco, quem identificou o risco pela primeira vez, data da 

identificação, medidas adoptadas, entre outras. Resumindo, este documento possui toda a informação 

relevante para a análise de riscos (Vose, 2008). 

2.7.5. Análise do risco 

Concluído o processo de identificação dos riscos, onde se gerou uma lista dos mesmos, existe a 

necessidade de os compreender. Para tal analisam-se e classificam-se em função da sua probabilidade 

de ocorrência e da sua consequência para o projecto.  
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 “A análise dos riscos consiste no uso sistemático da informação disponível para determinar a 

frequência com que certos acontecimentos podem ocorrer e a magnitude das suas consequências.” 

(Cooper, et al., 2005).  

A análise de risco deverá conter o alcance dos demais acontecimentos, ou seja, as suas 

consequências, as condições em que estes ocorrem e a probabilidade, ou frequência, de acontecer. 

Estes servirão para determinar o nível de risco e quais as medidas a serem tomadas, em consequência 

da existência ou não, de meios de controlo para os riscos. Dando-se prioridade assim aos pontos a 

tratar de forma a tornar os recursos utilizados mais eficientes, bem como o planeamento das acções.  

“A análise fornece informação detalhada do fenómeno em estudo que poderá ser utilizada para 

melhoria do processo e das operações.” (Vinnem, et al., 2003).  

Durante o processo de análise de riscos, as causas e raízes dos riscos deverão ser consideradas, bem 

como os efeitos indirectos que possam advir destes. Nestes casos, poder-se-á analisar não o risco, 

mas a fragilidade de determinado aspecto da organização ou projecto. A avaliação dos níveis de 

controlo é também feita em paralelo pois o nível do risco está associado com o nível de controlo 

existente (Cooper, 2012).  

De forma a tornar a análise de riscos num processo conciso, onde não sejam discutidos riscos menores, 

interessa realizar uma análise preliminar dos riscos identificados (ISO 31010, 2009), onde os riscos 

menores, deverão ser registados para referência futura de forma a evitar o mesmo exercício vezes sem 

conta.  

Segundo a ISO 31010 (2009), a análise da frequência e a estimativa da probabilidade de ocorrência, 

pode ser realizada em três formas: 

1 – Utilização de informação histórica – dados que tenham sido recolhidos anteriormente e que 

permitam a extracção de informação fidedigna da probabilidade e frequência que possa voltar a 

acontecer; 

2 – Técnicas de previsão – tais como árvores de falhas, árvores de acontecimentos. Técnica de 

simulação para gerar probabilidades etc.; 

3 – Opiniões de especialistas – poderá ser utilizado para determinar a probabilidade do acontecimento 

acontecerem, a severidade deste etc. 

Como forma de atestar a qualidade da análise de riscos, segundo Vinnem (2003), existem seis pontos 

que poderão ser tomados como referencia: 

1 – O grau de satisfação do utilizador da análise como base para o processo de tomada de decisão; 

2 -  O preenchimento dos requisitos impostos pelo analista; 

3 – A equipa de analistas compreende o fenómeno em estudo, o processo e o contexto da tomada de 

decisão; 

4 – O nível de competência da equipa de analistas, os princípios, os métodos e os modelos; 

5 – A capacidade do analista produzir resultados intermédios como inputs para o planeamento e 

procedimentos de emergencia; 

6 – A qualidade e detalhe dos resultados da análise. 
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A análise do risco pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, sendo que a análise qualitativa 

será a menos detalhada de todas mas não necessariamente a pior. O método utilizado dependerá do 

nivel de detalhe exigido, da qualidade e quantidade da informação disponivel e das necessidades do 

decisor, mas é pratica corrente, iniciar o processo com uma análise qualitativa e posteriormente, caso 

seja necessário, passar para uma análise mais detalhada (Cooper et al., 2005). 

2.7.5.1. Análise qualitativa 

A análise qualitativa investiga cada um dos riscos identificados com base em escalas qualitativas  de 

consequência e probabilidade (PMI, 2008). 

Este processo é extremamente útil quando é necessária uma análise inicial (Cooper, et al., 2005) e 

permite avaliar os níveis do risco resultantes de acordo com o critério qualitativo definido pela 

organização (Hillson, 2002a). Como se pode ver em diversos documentos, nomeadamente em HSE 

(2006), este tipo de análise é entendida como sendo o tipo de análise que fornece a informação menos 

precisa das três. Não é necessariamente inferior às outras, apenas tem de ser utilizada de acordo com 

as exigências, servindo como processo de triagem para avaliar a necessidade de uma análise mais 

precisa ou não. Segundo Vinnem et al. (2003), este tipo de análise é útil durante a fase de estudo e 

preparação do projecto. 

Matrizes de risco 

A matriz de risco é uma ferramenta vastamente utilizada pelas organizações devido à sua estrutura 

bastante simples. As matrizes de risco são bidimensionais e relacionam a severidade das 

consequências e a probabilidade de ocorrencia de forma a se obter o nivel de risco, como é possivel 

verificar na equação 2 e na Tabela 4.  

R=PxS (ProbabilidadexConsequência)                                                             [2] 

Tabela 4 - Matriz de risco 6x6 (adaptado de Total E&P) 
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Segundo a HSE information sheet (2006) este tipo de análise deve-se limitar à zona demarcada a verde 

na Tabela 4, onde a probabilidade ou a severidade têm valores inferiores a 5.  

 

Figura 18 – Abordagem da análise de risco como função do nível e complexidade (adaptado de HSE infromation sheet, 2006) 

Esta é alias uma limitação desta ferramenta, a sua ambiguidade de resultados, onde se pode notar que 

R=6 (6Px1S) e encontra-se como requerendo uma análise semi-quantitativa, enquanto que um R=9 

(3Px3S), encontra-se na zona a tratar apenas qualitativamente. Este problema tem sido discutido por 

vários autores tais como HSE information sheet (2006), Chapman & Ward (2003) e Cox Jr. (2008) onde 

diversos aspectos, que não entram directamente no âmbito deste trabalho, são discutidos. 

Conceito ALARP – As low as reasonably practicable 

Aven & Vinnen (2009) defendem que a utilização de matrizes de impacto é uma ferramenta limitada 

pois não entra em linha de conta com a relação custo-benefício, sugerindo em alternativa o método 

ALARP – as low as reasonably practicable, como sendo um método mais eficaz, advogando que com 

o evoluir da situação, seja temporal, tecnológica ou do projecto, as condições limites sofrem alterações. 

Embora seja aceitável a justificação e de elevado valor, se virmos em termos legais, o ALARP é mais 

difícil de provar e respeitar que os níveis de aceitação de exposição ao risco (Khorsandi, 2010). Sendo 

que, uma avaliação caso a caso seja necessária, nomeadamente naqueles que orbitam na zona limite 

do nível de aceitação, zona amarela, ver Figura 19.  

Embora seja impossível eliminar totalmente o risco, o que este conceito defende é que se mantenha o 

mesmo em valores mínimos,  tendo em consideração as condições actuais do meio envolvente. A regra 

requer que seja calculado o risco e as implicações no sistema afectado, devendo esses cálculos 

contemplar tempo, custo e danos possíveis. No caso de a relação custo benefício ser desfavorável, a 

operação deve ser anulada ou reavaliada sobre novas medidas (Khorsandi, 2010). 

 

Figura 19 – ALARP – As Low as Reasonably Possible (Adaptado de HSE, 2006) 
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2.7.5.2. Análise Semi – Quantitativa  

Uma análise semi-quantitativa situa-se entre a qualitativa e a quantitativa aquando da identificação de 

prioridades de risco, produzindo uma escala mais rigorosa que a qualitativa. Este tipo de análise serve 

essencialmente para destacar os focos de interesse dos gestores de projecto (Cooper et al.2005). É 

prática que esta avaliação seja realizada com base nos meios de controlo existentes e na sua eficácia 

(ISO 31010, 2009). Este método deverá ser abordado com precaução pois, os valores que são 

atribuídos a cada uma das descrições, nem sempre estão de acordo devido a se tratar de uma escala 

discreta e não permitir o refinamento dos valores (Zevallos, 2007). 

A Tabela 4 é um exemplo de uma análise semi-quantitativa onde uma conjugação de valores e análise 

qualitativa é feito, como tal, as observações feitas sobre as limitações das matrizes de risco, deverão 

igualmente ser tidas em consideração. 

2.7.5.3. Análise Quantitativa 

Cada vez mais, ganha ênfase entre os gestores como uma forma para melhorar o desempenho dos 

projectos (Hulett, 2008) principalmente quando o processo de decisão requer informação mais 

pormenorizada. A análise quantitativa, recorre a valores numéricos contrariamente às qualitativas e 

semi-quantitativas, tanto para as consequências como para as probabilidades o que lhe confere maior 

precisão (Zevallos, 2007). O objectivo é determinar a totalidade da exposição ao risco associada com 

o projecto, expondo as áreas de maior interesse e fornecer respostas adequadas (Hillson, 2002a) 

Como descrito na ISO 31010 (2009), a análise quantitativa estima valores para as consequências e as 

suas probabilidades, produzindo valores do nível de risco em unidades específicas que deverão ser 

definidas aquando do desenvolvimento do contexto. Sendo uma ferramenta que requer muita 

informação, nem sempre este tipo de análise é realizada quer seja pela falta de informação, influência 

humana ou porque a informação fornecida por uma das análises anteriores ser suficiente. Esta 

ferramenta deverá ser utilizada em situações em que ambos os inputs possam ser quantificados 

(Zevallos, 2007). 

Uma vez que tem sido referido neste trabalho a importância de interpretar as incertezas como 

oportunidades também e não apenas como riscos, interessa referir que todas as ferramentas que 

permitem uma análise quantitativa permitem a identificação das incertezas negativas e positivas 

(Hillson, 2002b).  

Simulação de Monte Carlo 

Este método, fornece meios de cálculo de incertezas nos processos para um leque alargado de 

situações (Vose, 2008), sendo maioritariamente utilizado para avaliar possíveis acontecimentos e 

frequências relativas de valores num intervalo de medidas quantitativas de um sistema. 

Este método pode ser utilizado com dois objectivos diferentes (ISO 31010, 2009):  

1) Propagação da incerteza em modelos analíticos convencionais e não analíticos;  

2) Cálculo de probabilidades de violação de estados limite. 

Com os inputs correctos, o método de Monte Carlo, simula um modelo tão próximo do real quanto 

possível do comportamento do sistema que se pretende analisar. A obtenção de resultados é feita 
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através do cálculo de um determinado número de iterações/simulações do modelo com base em 

realizações das variáveis aleatórias dos seus parâmetros de entrada.  

O método de Monte Carlo tem como vantagens:  

o Simples utilização; 

o Fornece uma medida para a precisão dos resultados; 

o Fornece informação abrangente sobre como certas incertezas especificas nos inputs se propagam 

no modelo; 

o Obriga os analistas a considerarem a incerteza e interdependências entre inputs diferentes; 

o Tem a capacidade de lidar com diferentes formas de função densidade de probabilidade e 

considerar as correlações; 

o Pode ser usado em 2D para analisar separadamente a variabilidade e a natureza das incertezas; 

o Software é de fácil obtenção a preços acessíveis; 

E como desvantagens:  

o A precisão dos resultados depende do número de iterações/simulações possíveis de fazer; 

o Depende de uma distribuição válida para representar as incertezas; 

o Modelos complexos e demasiado grandes podem representar um desafio acrescido para o técnico 

bem como para os stakeholders o compreenderem; 

Esta é uma técnica de modelação que está desde há longa data ligada à gestão do risco ou projectos 

(Chapman & Ward, 2003).  

Análise de sensibilidade 

Esta é uma técnica que permite validar conhecimento (Mokhtari et al., 2012) e determinar quais os 

riscos que terão mais impacto no projecto através de uma análise à extensão em que as incertezas 

afectam os objectivos do projecto (PMI, 2008), Segundo Chapman & Ward (2003) todas as análises 

quantitativas requerem uma análise de sensibilidade, isto porque, a análise de sensibilidade determina 

a importância de cada um dos parâmetros do modelo, identificando assim a informação que requer 

mais detalhe de forma a evitar uma baixa qualidade dos resultados (ISO 31010, 2009).  

As análises de sensibilidade podem ser realizadas com recurso a três métodos: analítico, onde se avalia 

a sensibilidade de um input enquanto outro input se mantém constante; estatístico, onde é possível 

variar um ou mais inputs simultaneamente e onde se avalia a contribuição de cada um para o 

acontecimento final; Gráfico, onde se obtém uma visualização gráfica do contributo de cada input para 

um output. Esta análise fornece uma avaliação sobre a acções de mitigação na percentagem de 

redução do risco no sistema (Ferdous, 2013). 

Árvores de decisão 

É um diagrama onde são representados todos os caminhos possíveis que o decisor pode escolher 

iniciando com uma decisão, ou uma incerteza. Como é possível verificar na Figura 20, este diagrama 

fornece uma visão geral da decisão sobre determinadas considerações e as implicações de escolher 

uma das alternativas em detrimento da outra. É utilizado para prever cenários futuros que, com a 

informação não estruturada, não é possível. Esta técnica tem em conta as probabilidades dos 
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acontecimentos os custos dos mesmos e os ganhos, valor monetário esperado, associados a cada 

decisão para auxiliar o decisor na tomada de decisão. 

As árvores de decisão, em paralelo com a análise por simulação de Monte Carlo são uma das técnicas 

mais utilizadas para a realização de análises quantitativas (Taroun, 2014). 

 

Figura 20 – Árvore de decisão (adaptado de um trabalho de Análise de decisão do autor, 2012) 

As árvores de decisão têm como vantagens a facilidade de interpretação e a possibilidade de cálculo 

da melhor decisão. Como desvantagens têm o facto de que para árvores que requeiram muita 

informação, dificultam a comunicação com os stakeholders e devido à sua estrutura simplificada, 

podem causar uma sensação de facilitismo nos decisores (ISO 31010, 2009). 

2.7.6. Tratamento do risco 

Nesta fase do processo é implementado um plano de acção para tratamento do risco com base na 

avaliação dos riscos feita anteriormente. É um processo cíclico de aplicação a cada um dos riscos 

(Rodrigues-da-Silva & Crispim, 2014), as opções de tratamento do risco não são mutuamente 

exclusivas ou apropriadas a todas as circunstâncias (ISO 31010, 2009).  

As opções para o tratamento do risco identificados como negativos são (PMI, 2008): 

o Evitar o risco, anulando a actividade que comporta um risco elevado; 

o Procurar uma oportunidade de iniciar a tarefa em altura que seja menos arriscada; 

o Remover da fonte de risco; 

o Implementar de medidas de mitigação; 

o Alterar as consequências; 

o Compartilhar o risco com outras entidades; 

o Optar pela manutenção do risco. 

As opções para tratamento dos riscos identificados como positivos são: 

o Explorar a oportunidade; 

o Partilhar a oportunidade; 
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o Destacar a oportunidade; 

o Aceitar a oportunidade; 

Estas opções deverão ser tomadas em conformidade com o contexto previamente estabelecido, com 

os stakeholders, implicações financeira, legais, ambientais e sociais. A aplicação de medidas de 

tratamento do risco podem ter elas próprias riscos para a organização.  

2.7.7. Comunicação e consulta 

Uma boa comunicação e consulta numa organização são uma base para a gestão de qualquer projecto 

(Chapman & Ward, 2003), sendo esse o motivo que leva esta etapa a ser paralela a todas as outras da 

gestão do risco. O seu posicionamento permite uma definição clara das necessidades e dúvidas dos 

stakeholders, que diferentes perspectivas sejam tomadas em consideração e que as diversas 

alterações, ou desenvolvimentos, ao processo sejam dadas a conhecer a todos os intervenientes (ISO 

31010, 2009). O processo de comunicação sendo um processo aberto, possibilita alterações a qualquer 

altura que se identifique como necessário aumentando assim, a eficiência de todo o processo de gestão 

do risco. 

“Comunicação clara, a documentação pode providenciar um veículo inequívoco para a comunicação 

em qualquer fase do processo.” (Chapman & Ward, 2003, p. 34) 

Segundo Van Os et al. (2014) e Meyer et al. (2011) um processo de comunicação estruturado, permite 

também a gestão do discurso, isto porque, existe a necessidade de ter em consideração o aspecto 

social e percepção que o risco aporta para os stakeholders, de forma a não se perder contexto na 

passagem da mensagem. 

Para além das razões já aqui apresentadas, uma das medidas de acrescentado valor para uma 

organização, de um processo estruturado de comunicação e consulta, é o facto de possibilitar o feed-

backs sobre o desfecho do projecto, possibilitando assim a todo o universo da organização, o adquirir 

de conhecimento com as lições aprendidas - Lessons learned ou REX – Return of EXperience, são 

duas das designações atribuídas a esta comunicação em particular ( (Duffield & Whitty, 2014; 

Marcelino-Sádaba et al., 2014; Van Os et al., 2014).  

2.7.8. Monitorização e controlo do risco 

Novos riscos vão surgindo com o desenrolar das actividades bem como mudanças externas e internas 

à organização, todas estas alterações têm de ser acompanhadas e avaliadas de forma periódica 

(Cooper, 2012). Estas auditorias servem para garantir que a gestão do risco é eficiente e que as 

medidas adoptadas continuam a ser as mais indicadas (ISO 31000, 2008; Vinnem, et al., 2003; 

AS/NZS4360, 2004).  

A comparação entre o actual e o planeado controla as medidas implementadas e, caso seja necessário, 

as corrija para garantir a continuidade da eficiência das mesmas (Marcelino-Sádaba et al., 2014). Entre 

diversos aspectos, alguns requererão maior foco de atenção, tarefas demasiado dispendiosas, tarefas 

que não iniciaram como planeado, tarefas que estão atrasadas, tarefas realizadas, mas não planeadas 

entre outras. Normalmente estes aspectos são chamados de KPI’s – Key Performance Indicators, e 

estes KPI’s deverão ser de fácil interpretação e a sua quantidade não deverá ser excessiva para não 



30 

 

se perder a objectividade do processo. Segundo (Vinnem, 2010) estes KPI’s deverão ser quantificáveis, 

sensíveis à mudança, transparentes e de fácil compreensão e válidos para o fim a que se destinam 

Como ferramentas de monitorização e controlo o PMI (2008) sugere auditorias aos riscos, reavaliação 

do risco, análise de tendências, medidas da performance técnica, análises de reserva ou reuniões para 

análise da situação. Independentemente da técnica escolhida, o resultado final desta fase, deverá ser 

a produção de um registro dos riscos com informação sobre as necessidades de mudanças, quer sejam 

correctivas ou preventivas, actualização de todos os planos e documentos do projecto necessários. 
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3. Metodologia 

No capítulo anterior apresentaram-se os diversos conceitos encontrados na literatura existente sobre o 

tema em estudo. Objectivou-se com esta análise, um enquadramento das mais diversas fontes de 

informação em relação à temática, procurando primeiramente os pontos comuns a todos os conceitos 

e em seguida, extrair de cada um deles, aspectos particulares que possam ser aplicados a este estudo 

e que servirão de base para a elaboração de um procedimento. 

Neste capítulo, serão apresentados o desenho metodológico, o enquadramento teórico e o caso de 

estudo. Para o caso de estudo será feita uma introdução à exploração petrolífera offshore, tal como, o 

que é um FPSO e quais as suas principais funcionalidades, para a compreensão do problema 

encontrado e as razões que motivaram esta dissertação. 

3.1. Desenho metodológico 

Este trabalho propõe uma metodologia de apoio à avaliação de SOW de uma paragem de uma unidade 

industrial, baseado na análise e gestão dos riscos inerentes a cada tarefa identificada como necessária 

de ser realizada. Com esta metodologia, pretende-se evitar a arbitrariedade subjacente ao processo de 

tomada de decisão na definição do SOW final, passando assim a decisão a incluir considerações dos 

riscos envolvidos nas actividades. Isto permitirá uma eficiente alocação de recursos financeiros, 

humanos e temporais, às actividades de maior relevância. O processo proposto é de simples utilização 

e interpretação, de fácil gestão e possível de ser adaptado a qualquer ambiente de forma a motivar a 

sua utilização sistemática. 

O estudo de caso desenvolvido nesta dissertação reflecte sobre uma paragem total de uma unidade 

de exploração petrolífera offshore e os erros detectados na preparação da mesma. Este trabalho foi 

desenvolvido em torno da filosofia que se entende como comum a este tipo de intervenções, ou seja, 

qual a forma de conciliar e definir eficientemente sobre quais as intervenções a serem realizadas em 

detrimento de outras, tendo em consideração a máxima rentabilização dos recursos disponíveis. 

Embora existam ferramentas no mercado para gestão de portfolios, quando se trata de paragens de 

unidades industriais não se identificou nenhuma que se adapta-se a este trabalho, ou seja, definição 

de SOW em função dos riscos associados à anomalia detectada, relacionando os riscos e custos de 

operar com um equipamento em situação degradada, com os riscos e custos de reparação. Quanto 

maior o risco que a situação anómala represente para a instalação, maior a urgência de reparação.   

Para a realização deste trabalho, foram consideradas diversas intervenções técnicas, ou paragens, 

realizadas ao longo da vida profissional do autor, onde foi possível constatar um ponto comum - a falta 

de uma metodologia para definição de um SOW final onde existisse uma ferramenta de apoio à decisão 

que fosse para além de uma mera lista de trabalhos a realizar. Para tal, de forma a estruturar a 

intervenção, começou-se pela equiparação da gestão de uma paragem programada de uma unidade 

industrial à gestão de projectos, facultam aos intervenientes dados e métodos de trabalho organizados. 

Embora se possa aplicar todo o processo de gestão de projectos a uma paragem, neste caso concreto, 

enveredou-se pela área de conhecimentos da gestão do risco pelas razões previamente explicadas.  

Com base na literatura existente e nas necessidades observadas, elaborou-se uma ferramenta de apoio 

à definição de SOW com base na gestão do risco. Este procedimento inclui: 



32 

 

 Um fluxograma de gestão do risco como base para o modo operatório, Figura 21; 

 Uma ferramenta, em Excel, para análise, classificação e avaliação do SOW baseado na gestão 

do risco.  

 Check-list indicativa dos possíveis riscos, de forma a garantir uma abordagem correcta; 

3.2. Enquadramento teórico e desenvolvimento do processo de definição de 

SOW com base na gestão do risco  

Da imensa literatura existente, a opinião dos vários autores que abordam o tema é unânime, um 

processo de gestão de projectos é fundamental para o sucesso de um projecto. Sendo esta uma 

disciplina que requer conhecimentos fundamentados e que, sem os demais, não é possível dominar 

com eficiência as áreas de conhecimentos integrantes da gestão de projectos (Hillson, 1998). Uma 

dessas áreas de conhecimento é a de gestão do risco, área onde é notório o evoluir do conceito de 

risco. Vários autores referem que o risco nada mais é do que um factor constante em todas as 

actividades, como tal, interessa que, cada vez mais, o risco seja conhecido para poder ser 

compreendido e gerido (Aven, 2012). Como visto anteriormente, com base nos objectivos de uma 

paragem programada e na definição de projecto, é correcto alegar que, uma paragem programada, 

deva ser tratada como um projecto e como tal, gerida segundo as mesmas regras.  

De entre a literatura disponível, existe literatura que aborda a gestão do risco em projectos bem como 

a gestão do risco na indústria petrolífera, nomeadamente offshore, mas esta última, foca-se mais na 

temática da Higiene e Segurança do Trabalho (Brandsæterv, 2002). Devido à especificidade do tema, 

não se encontra literatura disponível que aborde a definição de SOW com base na gestão do risco. 

Como tal, com base nos conceitos de gestão de projecto e gestão do risco e através das ferramentas 

disponíveis, desenvolveu-se um procedimento para gestão da construção através da gestão do risco, 

nomeadamente na definição de SOW com base no potencial de risco de cada acontecimento, adaptado 

a uma paragem de uma unidade industrial. Conhecendo o potencial de risco, para a produção e 

instalações, os custos associados a cada anomalia identificada, ou tarefa do SOW e os riscos e custos 

associados para resolução desse mesmo acontecimento, é possível avaliar, hierarquizar prioridades e 

definir um SOW final com base em informação fidedigna sem recorrer a uma arbitragem, por vezes 

subjectiva, devido à falta de informação detalhada e à avaliação pessoal de cada um dos intervenientes. 

A adopção de uma metodologia para definição de SOW baseado na gestão do risco permite que se 

obtenha maior controlo das actividades tornando o processo mais eficiente. 

Nos pontos seguintes, são apresentados e explicados cada uma das fases desta metodologia de 

definição de SOW com base na gestão do risco e a descrição de como aplicar as ferramentas 

propostas.  

3.2.1. Processo de gestão do risco 

Para se gerir o risco, primeiramente tem de se definir qual o processo de gestão do risco que irá servir 

de referência. Para elaboração do fluxograma da Figura 21 recorreu-se à literatura existente, onde é 

notório que apesar dos diversos processos de gestão do risco conhecidos, um só processo pode 

satisfazer as necessidades do projecto. Embora exista uma convergência, como se pode verificar na 

Figura 9 apresentada no capítulo 2, nos requisitos gerais, nomeadamente nos inputs necessários, 



33 

 

interessa analisar as particularidades de cada uma, sendo que as maiores diferenças são no campo de 

aplicação e no nível de precisão requerido. Por estas razões e pela especificidade do tema, julga-se 

que a elaboração de um método assente em mais do que um processo seja vantajoso pois poder-se-á 

extrair o melhor de cada processo. Assim, os processos utilizados serão a ISO 31000, PMI, SHAMPU 

e RFMEA.  

- ISO31000 (ISO, 2008) será utilizada como base, sendo uma norma ISO, julga-se ser incontornável a 

sua utilização. Sendo esta uma norma de aplicação mais generalista, sem um sector de actividade 

de aplicação em particular, terá de ser suportada pelos restantes processos escolhidos.  

- PMBOK (PMI, 2008), no caso de projecto, traz um valor acrescido, pois foca-se essencialmente na 

gestão do risco em projectos e sendo o PMI um instituto de reconhecido valor, tal como a ISO, julga-

se igualmente incontornável a sua utilização. Do PMI (2008) é de particular interesse a definição do 

âmbito do projecto. 

Os dois processos anteriores servirão como base para a implementação de um sistema de gestão do 

risco, qual a estrutura a ser implementada e como se deverá implementar o processo. Os dois 

seguintes, serão os guias para desenhar um método mais detalhado e focado no projecto, optimização 

de objectivos e classificação de SOW e riscos. 

- SHAMPU de Chapman & Ward, (2003), tem como foco a gestão de projectos e optimização dos 

objectivos sobre a óptica do ciclo de vida do projecto (Colaço, 2012)  e será usado para estabelecer 

uma rotina de avaliação de SOW com base na gestão do risco. 

- FMEA (MIL-STD-1629A, 1980), servirá como base para a criação de um método de gestão e 

classificação das actividades (Bahrami et al., 2012). 

Com a adopção de um procedimento de gestão do risco, estabelece-se o contexto da organização face 

ao risco que, segundo Cooper et al. (2005), é o pilar do processo de criação da gestão do risco. Uma 

vez o contexto estabelecido é possível definir qual a tolerância ao risco das partes. É nesta fase onde 

se destacam como aspectos principais a metodologia de abordagem, tarefas e responsabilidades, 

orçamento para gestão do risco, datas chaves, categorias de risco e se analisa e limita a tolerância dos 

stakeholders para o risco.  

Na Figura 21 está representado o fluxograma desenhado com base nos processos existentes, para o 

método em estudo. Neste é possível analisar os diversos passos de cada fase, bem como, os seus os 

inputs e outputs. Nos pontos seguintes, são apresentados para cada fase, os respectivos passos e 

ferramentas, bem como a justificação para a utilização de cada um deles. 
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 Figura 21 – Fluxograma do Processo de gestão do risco 

Para além do fluxograma da Figura 21 criou-se uma ferramenta de suporte à decisão. Esta ferramenta, 

elaborada em Microsoft Excel, tem como objectivo agregar as diversas fases do processo tornando o 

mesmo sequencial e permitindo a fluidez e facilidade de utilização que se pretende num processo como 

este. Esta ferramenta está dividida em seis níveis, como se pode verificar de seguida: 

L0 – SOW, Listagem das tarefas Identificação de todos os trabalhos a realizar bem como das 

entidades envolvidas na actividade; 

L1 – Análise de Riscos Qualitativa – Produção - Onde são identificados e avaliados os riscos para 

a produção devido à existência de determinada tarefa; 

L2 - Análise de Riscos Qualitativa – Projecto - Nesta fase identificam-se e avaliam-se os riscos 

associados ao projecto e à intervenção necessária para manutenção/reparação de cada tarefa; 

L3 - Análise de Riscos Quantitativa – Projecto - Continuação da fase anterior com uma análise 

quantitativa a ser realizada caso seja necessário e aplicável a cada um dos riscos no L2. 
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L4 – Tratamento do Risco - Fase onde se aplicam medidas de mitigação aos riscos identificados. 

Nesta fase, realiza-se igualmente duas análises de risco, qualitativa e quantitativa de modo a avaliar 

qual o impacto das medidas implementadas. 

L5 – SOW Final - Como o objectivo é a definição de um SOW final, com base na gestão do risco, nesta 

fase, recorrendo à análise combinatória, com a aplicação do problema da mochila (Knapsack), gera-se 

um SOW final com base na análise custo-benefício entre custo de implementação da medida e perda 

em caso de falha. 

Esta ferramenta foi desenvolvida de raiz onde o ponto de partida para a mesma foi uma proposta de 

Hillson (2002a) de um modelo de RBS. Das diversas técnicas existentes para se efectuar a 

identificação, taxonomia e hierarquização do risco, para vários autores, PMI (2008), Hillson (2002a), 

Mehdizadeh (2012), Chapman (2001) a RBS é a forma mais eficiente. Neste caso, o conceito base 

nasce da RBS e da divisão por níveis, tendo esta sido desenhada de forma diferente da original para 

corresponder aos requisitos do trabalho. Com esta ferramenta, definem-se a totalidade dos riscos a 

que o projecto estará exposto, de forma simples e orientada, permitindo relacionar riscos e custos 

associados ao defeito que requer intervenção (nível L1) e os riscos associados à própria intervenção 

(nível L2), no fim, este são os dados que permitirão a obtenção de um SOW final.  

De forma a conferir fluidez ao texto, e uma melhor compreensão da metodologia proposta, proceder-

se-á à descrição de nível por nível. Como será notado, na ferramenta para avaliação, análise e 

classificação do SOW baseado na gestão do risco existem diversos pontos referentes apenas a uma 

das fases e outros comuns às diversas fases. Cada um dos pontos, independentemente de ser 

referente apenas a um nível ou a múltiplos, será apresentado e enquadrado teoricamente bem como a 

motivação para a sua utilização, aquando da sua introdução no texto. Esta abordagem servirá como 

justificação para o mesmo assunto em fases posteriores. 

3.2.1.1. Nível L0 – SOW 

Este é o primeiro nível dos seis que compõem a ferramenta de avaliação de risco e encontra-se divido 

em duas fases, apresentação do SOW e definição do grupo de trabalho. Descritas a seguir. 

Apresentação do SOW  

Numa primeira fase, o principal objectivo é o abordar e clarificar o máximo de informação sobre o 

projecto para se conhecer o projecto sobre o qual se vai trabalhar e todas as entidades afectadas, como 

tal, interessa que todos os departamentos estejam representados.  

Por SOW entende-se como a identificação, de todos os trabalhos a serem realizados e quais os 

objectivos esperados com a resolução de cada. Com a definição de um SOW, estabelece-se o contexto 

operacional das intervenções, identifica-se em que condições o projecto será levado a cabo e quais os 

aspectos que influenciam a organização, tanto a nível externo como interno. 

Sendo esta fase, uma fase inicial, o único SOW conhecido é o inicial, em bruto. Este permite dar a 

conhecer a todos os stakeholders qual a abrangência da intervenção a realizar bem como identificar as 

entidades intervenientes em cada tarefa. Na Figura 22 está representado um exemplo de tarefas que 

farão parte do SOW inicial bem como as entidades envolvidas na actividade. Na primeira coluna estão 

identificados os trabalhos em questão, na segunda a área de impacto e na terceira as entidades. 
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Figura 22 - L-0 – SOW, Listagem das tarefas 

 

Definição do grupo de trabalho 

Conhecendo o SOW e as entidades envolvidas, é possível definir o grupo de trabalho, sendo esta de 

extrema importância pois serve para identificação dos stakeholders e atribuição de responsabilidades 

por entidade. Serve igualmente, para identificação dos gestores do projecto e a cadeia hierárquica a 

seguir (Harvard Business school, 1997) entre eles, os membros do CCB - Change Control Board, ou 

seja, o grupo de stakeholders responsável por analisar, validar ou adiar alterações ao projecto (PMI, 

2008).  

Interessa definir milestones, estas datas fornecem uma visão global do processo aos stakeholders, 

facilitando a gestão do processo. 

Output: 

Como output deste nível L0, os intervenientes deverão ficar esclarecidos relativamente às seguintes 

questões do método dos 6 W’s (Chapman & Ward, 2003): 

o Quem (Who?) – Quem são as partes envolvidas (Partes) 

o Porque (Why?) – O que querem as partes alcançar? (Motivos) 

o O que (What?) – No que estão interessadas as partes? (Design) 

o De que forma (Whichway?) – Como vai ser feito? (Actividades) 

o Recursos (Wherewithal?) – Quais os recursos necessários? (Recursos) 

o Quando (When?) – Quando tem de ser feito (Planeamento) 
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3.2.1.2. L1 – Análise de riscos qualitativa – Produção 

Neste nível avaliam-se dois tipos de risco, primeiro o impacto na produção para cada tarefa do SOW 

inicial e seguidamente identificam-se e avaliavam-se os riscos para as instalações. Ambas as análises 

serão efectuadas pela produção uma vez que é a entidade apta a avaliar cada um dos pontos de 

interesse para a mesma.  

Impacto na Produção 

Na primeira fase, o objectivo é a estimação do nível de importância de cada uma das tarefas para a 

normal actividade das instalações e quais as perdas monetárias associadas à anomalia identificada e 

a ser corrigida pela tarefa do SOW. O nível de importância está dividido numa escala de 1 a 6 para 

corresponder com a escala da perda de material da matriz de risco apresentada na Tabela 4 do capítulo 

2, ou seja, o nível de importância do acontecimento está directamente ligado à perda em termos 

monetários. Para o cálculo da importância os factores a considerar são: 

SIMOPS – Por outras palavras, exequibilidade. Qual o nível de disponibilidade necessário das 

instalações para a realização da intervenção de reparação/manutenção? Esta é a pergunta central à 

avaliação deste ponto, dividindo-se em três níveis: 

Anytime - Onde a tarefa pode ser executada sem necessidade de alguma paragem, ou seja, as 

instalações podem operar normalmente. Uma vez que o defeito identificado não tem 

potencial para provocar perdas de produção, ou que pode ser realizado com as 

instalações a operar, considera-se o mesmo com o não vital, logo não entra nos 

cálculos para obtenção do grau de importância;  

PSD, Partial Shut-Down – A tarefa é possível de ser realizada com as instalações em produção, 

mas requer paragem de alguns equipamentos. Poderá afectar a produção; 

FFSD, Full Field Shut-Down – Para se realizar a intervenção é necessária uma paragem total 

das instalações; 

Na Figura 23 está representada a zona correspondente à análise sobre o impacto na produção: 

  

Figura 23 - L1 – Análise de riscos qualitativa – Produção – Impacto na Produção 
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Os restantes pontos a considerar, são o número de dias necessário para repor a situação, a estimativa 

relativamente à perda de produção. Cálculo a ser realizado com base nos dias necessários para a 

intervenção bem como na produção do equipamento afectado, tendo como limite a capacidade máxima 

das instalações e por último o preço do baril de petróleo. Resumindo, a equação 3 estima o Impacto 

para a Produção (IP) e a Tabela 5 apresenta a matriz do correspondente Nível de Impacto para 

Produção (NIP) caracterizado de 1-6. 

NIP=Dias para reparaçãoxImpacto na Produção pelo equipmentoxPreço barril                [3] 

Tabela 5 - Matriz de definição do Nível de Impacto para Produção (NIP)  

 

Análise dos Riscos para instalações 

Na segunda fase do nível L1 procede-se à avaliação dos riscos para as instalações, associados ao 

defeito encontrado, em caso de ocorrência da falha. Nesta fase, identificam-se os riscos e determinam-

se valores de probabilidade, severidade e detectabilidade para os mesmos de forma a se definir um 

NPR para o risco. Através da soma dos NPR’s calcula-se o índice de risco do acontecimento e 

priorizam-se as tarefas por índice de risco, do maior para o menor. Na Figura 24, pode-se ver a zona 

respectiva a esta avaliação.  

  

Figura 24 - L1 – Análise de riscos qualitativa – Produção – Riscos para as instalações 
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Identificação do risco 

Neste processo, existem duas fases de identificação do risco, a primeira, consiste na identificação dos 

riscos para as instalações, no nível L1, onde a fonte do risco são as anomalias identificadas no nível 

L0, ou neste caso o SOW. A segunda, no nível L2, que trata os riscos associados ao projecto, ou 

intervenção a realizar, para corrigir, sendo este nível discutido posteriormente.  

O processo de identificação do risco, consiste num exercício exaustivo de identificação dos riscos 

associados a cada acontecimento. Riscos que não sejam identificados não podem ser avaliados, logo 

não podem ser previamente tratados (Cooper et al. 2005). Como todo este trabalho assenta sobre 

gestão do risco nas actividades com base na avaliação do risco para o projecto, esta análise, é de 

extrema importância, logo , na construção da ferramenta teve-se em consideração este aspecto. A sua 

criação, assenta numa base da RBS de Hillson (2002a) embora com apresentação sobejamente 

diferente de forma a ir ao encontro das necessidades e exigências do trabalho. A divisão da mesma 

em níveis por diferentes riscos e no nível L2, a classe do risco, onde os riscos são segregados por 

classes possibilitando uma melhor identificação e gestão. São duas características presentes nas RBS 

como forma de aumentar a capacidade de identificação de riscos e a sua organização. 

Para além da forma como a ferramenta está organizada, existem diversas técnicas para identificação 

dos riscos, tal como foram apresentadas anteriormente no Capítulo 2, destacando-se duas a check-list 

e o brainstorming.  

- Check-list, porque faculta algumas ideias base a serem discutidas, permite o registo histórico e o 

melhoramento da lista ao longo do tempo, contribuindo para o aperfeiçoamento da técnica.  

- Brainstorming, porque de uma ideia fornecida pela check-list, os diferentes stakeholders contribuirão 

com diversas ideias.  

Ambas têm os seus pontos fortes, listagem de efeitos passados, espectro de ideias alargado, etc., mas 

a principal vantagem é a simplicidade de utilização e o elevado grau de envolvimento que permitem na 

discussão dos riscos.  

Análise qualitativa 

Uma vez identificados os riscos, interessa agora analisa-los de forma a se conhecer, qual o impacto 

que os mesmos possam ter quer nas instalações (nível L1), quer no projecto (nível L2). Embora se 

defina esta fase como análise qualitativa, na realidade, relativamente à literatura existente a 

denominação usada é avaliação semi-quantitativa, pois estamos a quantificar numericamente, o que 

confere maior fidedignidade ao processo, em vez de recorrermos apenas a uma escala de valores como 

“Baixo”, “Médio” e “Alto”. Para simplificar a denominação e até porque se trata de uma escala qualitativa 

também, visto que esta primeira análise é baseada maioritariamente na opinião dos intervenientes e 

como tal, há uma subjectividade associada à mesma, optou-se por denominar a análise apenas de 

qualitativa. Uma avaliação qualitativa, embora seja a primeira etapa da avaliação do risco, não é 

necessariamente inferior às outras, apenas tem de ser utilizada de acordo com as exigências 

qualitativas da organização (Hillson, 2002b), servindo como um processo de triagem para avaliar a 

necessidade de uma análise mais precisa ou não (Cooper et al., 2005). 
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Tipicamente a análise qualitativa investiga cada um dos riscos identificados com base em escalas 

qualitativas  de consequência e probabilidade (PMI, 2008) recorrendo a uma matriz de risco de forma 

a se obter o nivel de risco. Neste trabalho, como é possivel verificar na Figura 24 para além da normal 

abordagem ao risco, Probabilidade x Severidade, considerou-se uma nova variável, a detectabilidade, 

usada para estimar o número prioritário de risco (NPR) e o índice de risco. Optou-se por adoptar esta 

variável da FMECA pois fornece aos decisores mais informação relativamente ao nível de detecção da 

falha e hierarquização do risco permitindo uma maior optimização de esforços e tempos (Bahrami et 

al., 2012). 

Número Prioritário de Risco e Detectabilidade 

Os riscos identificados são hierarquizados recorrendo ao Número Prioritário de Risco, ou NPR, este é 

o produto das três variáveis, PxSxD. Desta forma, é possível avaliar um acontecimento relativamente 

ao risco que representa, consoante o grau de detectabilidade que o mesmo possa ter. Dependendo do 

grau de detectabilidade, um acontecimento, pode sofrer um aumento ou diminuição, do risco que 

representa. 

Vejamos o exemplo para o NPR com a introdução da detectabilidade. Para a operação de “Flare - 

Reparação dos queimadores e plataforma” para o risco “Perdas de produção” com uma (P=3) X (S=5) 

(R=15) e Detectabilidade=3Alta. Se nos limitarmos a (P=3) x (S=5), sabemos que é muito improvável 

que existam perdas de produção e que a severidade seria, segundo a matriz de risco apresentada, 

catastrófica, pois ter-se-iam perdas estimadas acima de 100 M€. Por si só, estes dados, seriam o 

suficiente para alarmar todos os stakeholders. Comparemos agora com o risco seguinte “Impacto na 

segurança humana - Queda de objectos” (P=3) X (S=4) (R=12) e detectabilidade=5Muito baixa. Tal 

como no exemplo anterior, se a abordagem fosse exclusivamente PxS, este risco seria menor que o 

anterior (R=12<R=15), mas como se inclui a detectabilidade temos um NPR=45 e outro NPR=60, 

respectivamente para o primeiro e segundo caso. O que se constata é que na realidade, as 

consequências de uma queda de objecto é mais grave que uma perda de produção, pois a perda de 

produção é identificável e de fácil monitorização, podendo mesmo ser evitada, enquanto que a queda 

de um objecto, neste caso especifico, facilmente resultaria numa fatalidade com a agravante de não 

poder ser detectado atempadamente. Viu-se assim que, introduzindo a detectabilidade fornece-se um 

novo dado, que é a antecipação ao problema. Com uma detectabilidade alta, pode-se intervir 

atempadamente reduzindo o impacto da falha e que uma detectabilidade baixa o que aumenta o seu 

grau de risco. 

Tabela 6 - Nível de detectabilidade 
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Índice de risco  

O último ponto introduzido neste trabalho para contabilização do risco, foi o índice de risco, que é 

definido pelo somatório dos NPR’s, de forma a quantificar o índice total de risco da tarefa. Se através 

dos NPR se priorizam riscos da tarefa, com o índice de risco calcula-se o valor total dos riscos da tarefa, 

servindo para avaliar, comparar e hierarquizar tarefas entre si em função dos riscos. 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒄𝒐 = ∑𝐍𝐏𝐑′𝐬                                                                                             [4] 

Com o índice de risco, primeiramente procede-se à ordenação das tarefas em função dos riscos por 

ordem decrescente, em caso de dúvida na ordem, i.e., devido a empate, dever-se-á recorrer ao NIP, 

escala de 1 a 6, também referente ao nível L1, priorizando as tarefas de maior potencial de impacto 

nas instalações.  

3.2.1.3. L2 - Análise de Riscos Qualitativa - Projecto 

Esta análise, tem como objectivo a avaliação qualitativa dos riscos associados ao projecto ou 

intervenção para manutenção/reparação. Relativamente ao nível L1, as diferenças, para além da 

temática, consistem primeiro na introdução da classe do risco. Com esta organização por classe de 

riscos, é possível verificar qual o sector que mais tempo e risco terá no acontecimento e posteriormente 

no projecto. Acrescenta-se assim mais um nível de informação ao processo, contribuindo para uma 

melhor visão geral do mesmo. Esta organização deverá ser realizada na fase de identificação dos riscos 

e pelos participantes no exercício.  

  

Figura 25 - L2 - Análise de Riscos Qualitativa – Projecto 
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A análise de risco qualitativa L2 termina com a sugestão sobre a necessidade de realização de uma 

análise quantitativa no nível L3, esta sugestão tem por base valor de NPR e a pontuação do risco, 

produto de PxS. Através da análise de Pareto, Figura 26 hierarquizam-se os riscos, pela pontuação do 

risco por ordem decrescente. Com base nos níveis de classificação e aceitação do risco da organização 

define-se o mínimo valor critico para PxS e NPR. 

 

Figura 26 - Análise de Pareto PxS – Pontuação do risco 

Neste caso, atendendo ao tipo de risco e aos valores obtidos, definiu-se 6, como o valor mínimo a ser 

considerado. Para NPR o valor critico, atendendo à concentração de valores, mínimo será 24.  Estes 

valores servem para delimitar graficamente os riscos a serem, ou não, tratados qualitativamente, com 

exemplificado na Figura 27, 1º quadrante. 

 

Figura 27 –NPR vs Pontuação do risco 

Devido à limitação das matrizes de risco, algo já apontado no capítulo 2, esta recomendação servirá 

principalmente como um momento de reflexão relativamente ao próximo passo permitindo assim aos 

stakeholders uma tomada de consciência quanto ao risco em questão e os eventuais impactos.  
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3.2.1.4. L3 - Análise de Riscos Quantitativa – Projecto 

Com a realização de uma análise de risco quantitativa, recorrendo à função distribuição de 

probabilidade triangular, define-se o risco estabelecendo valores para os cenários mais provável, 

optimista e pessimista, enquadrando assim os riscos, dentro de um determinado intervalo de valor. Esta 

analogia permite o aumento do grau de confiança e conhecimento do risco em questão, fornecendo 

valores sobre a probabilidade de cumprimento ou neste caso, para o quantil 95, qual o valor esperado. 

O processo torna-se também mais eficiente pois, com base nos resultados obtidos, dispensa uma 

abordagem aos riscos de menor relevância ao mesmo nível da realizada aos riscos mais significativos 

permitindo uma melhor gestão de tempo e recursos (Visitacion & Gerush, 2009). Por norma, os riscos 

onde indiciarão as análises quantitativas, serão aqueles relacionados com estimativas de tempo e 

custos, visto serem os valores que maior influência exercem no processo.  

 

Figura 28 – L3 - Análise de Riscos Quantitativa – Projecto 

Função distribuição de probabilidade triangular 

Este tipo de distribuição assenta sobre uma estimativa realizada com recurso a três valores apenas, 

fornecidos pelos gestores do risco e representam os possíveis cenários, segundo estes, para o 

acontecimento: 

 Estimativa optimista – Corresponde ao limite inferior do acontecimento. Nesta estimativa 

considera-se que não ocorrerá nenhum contratempo; 

 Estimativa mais provável – Corresponde a uma estimativa relativa a um cenário normal; 
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 Estimativa pessimista – Corresponde a um limite superior relativo ao pior cenário, antecipando 

acontecimentos desfavoráveis que influenciarão negativamente o acontecimento; 

Com estes valores e recorrendo à distribuição de probabilidade triangular, é possível estimar a 

probabilidade do valor mais provável ser cumprido (P[X≤MP]) e o valor característico (quantil) (Xc) 

correspondente a uma probabilidade p (P[X≤Xc])=p).  

Neste trabalho, a distribuição de probabilidade triangular é aplicada com os três valores requeridos para 

a realização da análise, fornecendo o grau de confiança do valor mais provável, P[X≤MP], que permite 

avaliar se a estimativa mais provável é realista ou não, e o quantil  95 (Xc), que corresponde a um limite 

superior da variável aleatória. O nível de probabilidade do quantil pode ser alterado caso os 

stakeholders o desejarem.  

Como é possível verificar na Figura 28, além destes inputs, e outputs, existem outros valores a serem 

fornecidos, tais como, se o custo estimado da operação é diário ou global. Caso se estejam a avaliar 

custos, o valor estimado a introduzir, será o custo mais provável, pois trata-se de valores globais. No 

caso de avaliar tempos, o custo estimado da operação, uma vez que os custos são regra geral diários, 

será o custo diário da operação, embora possam ser igualmente globais, mas aí aplica-se o 

procedimento para um custo global. Este valor permitirá, juntamente com as estimativas obtidas, 

calcular os seguintes custos: 

 Custo Mais provável [CMP] – No caso de ser um custo global [CG], será igual ao custo estimado da 

operação [CEO]. No caso de ser um valor diário [VD], será o produto do numero de dias [ND] pelo 

custo estimado da operação [CEO];  

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 → 𝑪𝑴𝑷 = 𝑪𝑬𝑶                                                                                   [5] 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 → 𝑪𝑴𝑷 = 𝑵𝑫 × 𝑪𝑬𝑶                                                                              [6] 

 Quantil de 95% do custo - Custo global, será o resultado da estimativa X95%, para um custo diário, o 

produto do número de dias de X95% pelo custo diário estimado da operação; 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 → 𝑪𝑴𝑷 =  X95%                                                                                [7] 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 → 𝑪𝑴𝑷 = 𝑵𝑫(X95%) × 𝑪𝑬𝑶                                                                         [8] 

 Custo Pessimista [CP] - custo global, será o custo da estimativa pessimista [EP]. Para um custo 

diário, o produto do número de dias da estimativa pessimista pelo custo diário estimado da operação; 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 → 𝑪𝑴𝑷 = 𝑬𝑷                                                                                        [9] 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 → 𝑪𝑴𝑷 = 𝑵𝑫(𝑬𝑷) × 𝑪𝑬𝑶                                                                              [10] 

Após a conclusão desta análise, os decisores têm à sua disposição, informação relativamente aos 

diversos cenários possíveis de acontecer, podendo ajustar o projecto, ou acções implicadas pela 

análise, aos resultados obtidos, de forma a aumentar a probabilidade de sucesso do mesmo.  
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3.2.1.5. L4 - Tratamento do Risco 

A fase de tratamento do risco objectiva a adopção de medidas de prevenção e mitigação do risco para 

explorar a oportunidade, relativamente aos os riscos analisados anteriormente.  

Uma vez que um SOW é composto por inúmeras tarefas, o que gerará um maior número de riscos, 

tornar-se-á impossível o tratamento de todos, assim sendo, caberá aos stakeholders, com base no 

plano de gestão do risco, decidir quais os riscos que requerem tratamento, bem como as acções 

propostas.  

De forma a dispor de toda a informação necessária para uma decisão suportada, o plano de tratamento 

do risco inclui: 

 Acções propostas – Listam-se as acções de redução/mitigação do risco; 

 Recursos necessários – Se são internos ou externos, humanos ou materiais, etc.  

 Entidade responsável; 

 Progresso da acção – Informa sobre o estado das acções implementadas ou quando serão 

implementadas; 

 Prazo para realização 

 Resultados esperados  

Como se pode ver nas Figura 29 e Figura 30, os resultados esperados são analisados qualitativamente 

e quantitativamente.  

o Análise qualitativa, definem-se as acções de correcção/mitigação a implementar aos riscos 

identificados no nível L2, visando a redução do potencial de cada um dos riscos. Recorre-se 

novamente ao ∑NPR, para avaliar o índice de risco da tarefa. Nesta fase, diversos factores deverão 

ser considerados, tais como: 

 Plano de gestão do risco da organização; 

 Factores económicos; 

 Factores legais; 

 Externalidades; 

 Factores politico-sociais do país; 

o Análise quantitativa, com base nas acções de correcção a implementar, estima-se o impacto 

positivo que as mesmas terão nos resultados através do cálculo da percentagem de redução de 

risco, apenas para o custo mais provável, evitando o sobrecarregar do processo  

𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐮çã𝐨 𝐝𝐨 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐨 =
𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐌𝐏𝑳𝟑−𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐌𝐏𝑳𝟒

𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐌𝐏𝑳𝟒
                                            [11]         

Ao se realizar estas análises ter-se-á uma base comparativa para quantificar ganhos devido à 

implementação das acções de correcção. Caso os resultados não sejam os esperados, terá de se voltar 

ao início desta fase e aumentar o numero de medidas de mitigação até se obter os resultados 

esperados. 
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Figura 29 – L4 – Tratamento do risco – Tratamento e análise qualitativa aos resultados esperados 

  

Figura 30 – L4 – Tratamento do risco – Análise Quantitativa aos resultados esperados 
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3.2.1.6. L5 - Definição do SOW final 

Concluída a fase anterior chega-se à fase de decisão relativamente ao SOW final. Sendo que existe a 

necessidade de optimização de recursos, o SOW a ser definido terá de ter em consideração dois 

factores, o custo da tarefa e o ganho com a realização da mesma, ou seja, terá de ser analisado o 

custo-benefício tarefa por tarefa. Esta análise custo-benefício deverá garantir a maximização do 

orçamento disponível e a necessidade de incluir o grupo de tarefas que maior risco representam para 

as instalações. 

  

Figura 31 – L5 – SOW Final 

Recorrendo ao chamado problema da mochila (Knapsack) é possível determinar qual a combinação 

mais adequada de tarefas de forma a optimizar o orçamento disponível. Para tal, como inputs, recorre-

se aos custos globais, estimados no nível L1 e aos valores resultantes da análise quantitativa do nível 

L4, ou seja, após a definição do tratamento a dar aos riscos e qual o impacto financeiro estimado dos 

mesmos. A aplicação do método respeita os seguintes princípios: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 = ∑ vjxj

𝑚

𝑗=1
                                                            [12] 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 = ∑ .𝑛
𝑖=1 ∑ cijxj ≤

𝑚

𝑗=1
Bj                                                     [13] 

𝑥𝑗 ∈ {0,1}, 𝑗 = 1, … , 𝑚 

{
𝑥𝑗 = 1 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑗 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑟 𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ó𝑙𝑖𝑜 ó𝑡𝑖𝑚𝑜

𝑥𝑗 = 0                                      𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑟                
 

                                            𝐵𝑗 = 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖 

                                                   𝑐𝑗 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖 

                                                   𝑣𝑗 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑗 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖 
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3.3. Estudo de caso  

A metodologia de definição de SOW com base na gestão do risco apresentada e desenvolvida 

anteriormente, é agora aplicada ao caso de estudo. Este estudo surge no âmbito dos trabalhos 

preparatórios para a realização de uma paragem programada de um FPSO – Floating, Production, 

Storage and Offloading, realizada durante o mês de Dezembro de 2014, no FPSO Girassol situado no 

Bloco 17 em Angola. Durante a fase de preparação do FFSD, foram notadas lacunas que influenciaram 

diversos aspectos, sendo os mais notórios, os sucessivos adiamentos de datas e o desconhecimento 

dos riscos inerentes à incerteza das mesmas, bem como a fixação do SOW final, com uma decisão 

tardia e os e os riscos associados à definição de um SOW em detrimento de outro. Com a aplicação 

desta metodologia, demonstrar-se-á que alguns dos problemas identificados durante a fase de 

preparação, poderiam ver o seu impacto reduzido caso uma avaliação dos riscos tivesse sido realizada.  

Embora não seja a primeira vez que se realize um FFSD, quer neste FPSO, quer neste bloco, e exista 

uma entidade dedicada apenas à gestão de paragens - Coordenação de Trabalhos de Paragem (CTP), 

foi possível constatar, através das incertezas e sucessivos adiamentos e indecisões que a tomada de 

decisão não é suportada por um processo estruturado. Estas incertezas e adiamentos obrigaram a 

gastos suplementares, quer para obtenção de material nos prazos definidos (devido à decisão tardia 

do SOW) quer com preparações feitas que foram mais tarde abandonadas devido à remoção da tarefa 

do SOW. Com mais um factor a pressionar a realização do FFSD no decorrer do ano de 2014, os 

Partners, ou seja, as empresas que tem uma quota de exploração naquele FPSO em questão (EXXON, 

ENI, Sonangol, Etc) com os quais havia o compromisso de se efectuar o FFSD durante esse ano, uma 

vez que as perdas já estariam contabilizadas. 

Assim sendo, de forma a melhorar intervenções futuras, evitando o actual cenário de subjectividade na 

tomada de decisão, com esta dissertação, propõe-se estabelecer uma relação entre projecto e paragem 

programada para manutenção e reabilitação de uma unidade industrial. Serve esta relação como base 

para o desenvolvimento de uma metodologia de apoio à decisão assente em regras, através da 

elaboração de um método que vise cobrir sistematicamente a aplicação da gestão do risco a projectos 

de forma que, pela sua simplicidade, esta se torne uma ferramenta de suporte no processo de tomada 

de decisão e uma prática corrente na preparação de paragens programadas de unidades industriais.  

Este estudo incidirá apenas sobre as tarefas mais significativas do SOW da EPT – Engenharia, 

Projectos e Trabalhos. O âmbito dos trabalhos abrange a montagem e alteração de estruturas 

metálicas, tubagens, electricidade e instrumentação.  O orçamento definido no estudo, é o valor total 

calculado das principais tarefas realizadas e abrange apenas a fase de montagem/execução no local. 

Sendo que os custos de prefabricação estão associados a outros centros de custo logo, na maioria dos 

casos, não têm influencia no orçamento destinado ao FFSD. Com este estudo, visa-se essencialmente 

a optimização da fase de preparação, com a aplicação de medidas que deveriam ter sido adoptas para 

os diferentes cenários que se apresentaram devido às incertezas de forma a reduzir o impacto negativo 

das mesmas. Uma vez demonstrada a eficiência do método, este poderá ser aplicado na CTP e 

repercutir-se-á em todo o processo de apoio à decisão. 
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3.4. Exploração petrolífera offshore 

Por volta dos anos 1970, a produção onshore entra numa fase de estagnação e consequentemente, a 

exploração offshore, ganha um novo rumo nomeadamente nos Estados Unidos e posteriormente no 

mar do Norte - Noruega e Reino Unido. Inicialmente, devido à proximidade da costa as plataformas de 

exploração petrolífera offshore eram maioritariamente fixas ao fundo do mar. Modelo que continua a 

ser utilizado em muitas zonas dependendo das condições geográficas da zona de exploração. Com o 

evoluir da industria novas zonas de exploração, a maiores profundidades, bem como novas tecnologias 

vão surgindo.  

Actualmente sector de offshore por profundidade pode-se dividir de exploração, aguas rasas até 1.000 

pés de profundidade, águas profundas entre 1.000 – 5.0000 pés e ultra profundas de 5.000 a 10.000 

pés. Quanto maior a profundidade de exploração, maior o afastamento da zona costeira logo, maior 

terá de ser o avanço tecnológico (Chakrabarti, 2005). Este afastamento, por sua vez, lança novos 

desafios, tais como, as formas e custos do transporte do crude, e gás extraído do crude, para terra. 

Entre as diversas soluções existentes destacam-se os FPSO’s.  

Existem actualmente no mundo 3.063,732 Biliões de barris de reservas provadas de crude no mundo  

(E.I.A., 2014) e 20% dessas reservas encontra-se offshore (I.F.P ., 2014) . A produção diária mundial 

de crude ronda os 93 milhões (E.I.A.,2014) onde, cerca de 30%, provem de offshore (I.F.P., 2014), 27,9 

milhões, o que torna este sector fundamental para a industria. 

3.5. FPSO – Floating, Production, Storage and Offloading 

Um FPSO é uma unidade de flutuante de produção, armazenamento e exportação de petróleo. 

Localizada perto das zonas de exploração que tem a capacidade de tratamento do crude extraído, 

separação da água e gás existentes no crude em bruto, e armazenamento desse crude para posterior 

exportação, através do carregamento do mesmo directamente em barcos petrolíferos.  

 

FIGURA 32 – FPSO – FLOATING, PRODUCTION, STORAGE AND OFFLOADING 
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Um campo petrolífero é composto por poços produtores de crude, poços para injecção de água e poços 

para injecção de gás, na  Figura 32 pode-se ver uma representação de todos os equipamentos 

existentes normalmente num campo. Uma vez que um poço de petróleo não produz apenas crude, este 

ao ser extraído, contem água e gás que têm de ser separados do crude de forma a aumentar a 

qualidade do produto final (TOTAL S.A., 2005). Como mencionado anteriormente, devido ao 

distanciamento que um FPSO se encontra da costa, todo este processo tem de ser realizado a bordo 

bem como o devido seguimento a dar aos demais produtos daí advindos. No caso da água, é tratada 

de forma a diminuir a quantidade de hidratos de carbono a um nível legal e reenviada para o mar. O 

gás após tratamento, é utilizado para produção de energia (alimentando os geradores), auxilio à 

produção (na subida do crude pelo riser), é re-injectado nos poços de gás para preservar uma fonte de 

energia e o meio ambiente, e os restos queimados. Existe ainda um segundo sistema de tratamento de 

água para injecção. Esta água, extraída a cerca de -90m do subsolo, é filtrada e de-sulfatada antes da 

sua utilização, para arrefecimento das instalações e equipamentos, consumo e injecção nos poços. O 

propósito da injecção de água é o de manter a pressão nos poços de forma a evitar o colapso destes 

e também como auxilio à produção (TOTAL S.A., 2005).  

Como tal, devido aos novos cenários as características de um FPSO dão-lhe o devido destaque. 

A unidade em estudo, está localizada em alto mar a 210Km a nor-noroeste de Luanda, numa área 

denominada de bloco 17, como se pode ver na Figura 33 –  

 

FIGURA 33 – LOCALIZAÇÃO DO FPSO 

3.5.1. Funcionalidades 

Visto que um FPSO tem como objectivo, ser uma unidade industrial independente, é necessário que 

este esteja dotado de certas funcionalidades que o permitam operar. Funcionalidades essas que são: 

- Flutuabilidade (Floating) – Possibilidade de instalação relativamente simples. Uma vez que não 

possuem motor, são rebocados até à localização final e ancorados. Este ancoramento é feito com 

normalmente com recurso a suction piles - pilares que funcionam por sucção, quando enterrados no 

fundo do mar. Uma vez findado o contracto de exploração pode ser deslocado para nova localização. 
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- Produção (Production)– Sendo uma unidade que regra geral opera em zonas remotas, tem de ser 

independente no processo de produção. Com uma capacidade de exploração que pode atingir até 240 

mil barris dia de crude. Para que seja possível produzir/explorar, existem a bordo de um FPSO, três 

sistemas: 

- Sistema de óleo – Onde se englobam todos os equipamentos inerentes à exploração petrolífera;  

- Sistema de gás – Circuito e equipamentos para tratamento e injecção do gás extraído do crude; 

- Sistema de água – Extracção de água para sistemas de arrefecimento e também para injecção nos 

poços para pressurização e consequente extracção de crude; 

 

Figura 34 – Esquema de Funcionamento da Produção 

- Armazenamento (Storage) – Uma vez que são maioritariamente utilizados em zonas, quer distantes 

da costa quer em zonas de produção com um ciclo de vida curto, onde a instalação de um oleoduto 

desde o ponto de exploração até costa não seria viável, tem de ser dotados de uma grande capacidade 

de armazenamento. Em média essa capacidade ronda os dois milhões de barris. A gestão do 

armazenamento, em conjunto com a flutuabilidade tem de ser garantida da mesma forma que um navio. 

Para este efeito existem dois tipos de tanques, os tanques de armazenamento, onde se armazena todo 

o crude após o processamento e os tanques de lastro, onde, com recurso a água, se gere a 

flutuabilidade da barcaça.  

- Exportação (Offloading) – Possibilidade de exportar o produto final directamente da unidade de 

exploração para os petroleiros de carga e transporte.  
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3.5.2. Paragem de um FPSO 

Existem dois tipos de paragem de um FPSO. Podem ser designadas por (TOTAL S.A., 2005): 

1º - De emergência. Não planeadas - Paragens de emergência por razões de segurança. Encontram-

se divididas em cinco níveis: 

 TB0 – Total Black-Out 

o Toda a alimentação de energia do complexo cortada;  

o Unicamente os equipamentos de segurança ou evacuação, em modo autónomo, estão funcionais; 

 ESD0 – Emergency Shut-down – Nível 0 

o Corte geral da energia eléctrica; 

o Zona habitacional em funcionamento normal, alimentada por gerador de socorro; 

o Unicamente os equipamentos de segurança ou evacuação, em modo autónomo, estão funcionais; 

o Paragem total de todos os sistemas quer top-side quer subsea; 

o Descompressão geral de todos os sistemas; 

 ESD Subsea  

o Paragem de emergência dos poços; 

 ESD1  

o Zona habitacional em funcionamento normal, alimentada por gerador de socorro; 

o Alguns equipamentos alimentados por UPS e todos os sistemas de controlo em serviço; 

o Sistema de produção e utilidades em paragem;  

 ESD2 

o Uma de duas turbinas em funcionamento, alimentada a gasóleo; 

o Utilidades essenciais em serviço; 

o Válvulas de emergência dos risers fechadas; 

o Processo de offloading parado; 

o Sistema subsea parado; 

2º planeadas – Paragens de produção programadas 

 GPSD – General Production Shut-Down  

o Utilidades essenciais em serviço; 

o Todas as válvulas dos risers fechadas; 

o Alguns sistemas estão prontos a reiniciar; 

o Processo de offloading parado; 

o Sistema subsea parado; 

Como descrito, cada tipo de paragem tem um impacto diferente na unidade quer a nível operacional 

quer a nível económico. No caso de paragens programadas, o impacto é calculado tanto a nível de 

custo das intervenções como de perda de produção. No caso de paragens de emergência o impacto 

com as intervenções 
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3.6. A Organização 

A compreensão da actual estrutura é fundamental para se entender parte do problema bem como da 

solução. A empresa esta organizada por departamentos e dentro desses departamentos existem 

divisões que por sua vez estão divididas em serviços. Na Figura 35 – Organigrama TEPA está representado 

o organigrama simplificado da TEPA. 

 

Figura 35 – Organigrama TEPA 

Como já havia sido referido anteriormente, existe uma entidade responsável pela coordenação de todos 

os trabalhos de paragem. Seja uma paragem parcial ou total. Esta entidade – CTP – Coordenação de 

Trabalhos de Paragem – tem como tarefa a gestão de toda as actividades referentes a uma paragem, 

ou seja, uma vez identificado o SOW a CTP analisa-o em bruto, define prioridades, adjudica os 

trabalhos por entidade, elabora o planeamento e coordena todas as actividades inerentes à paragem, 

fazendo a ponte entre todas as entidades, nomeadamente, produção, inspecção, manutenção e 

construção.  

3.7. Listagem e planeamento de trabalhos 

Todos os trabalhos a serem realizados são identificados (Nível L0) e caracterizados relativamente ao 

grau de intervenção dos mesmos, quais os requisitos necessários para a sua realização e quanto à 

fissibilidade com a unidade em funcionamento, parada parcial ou totalmente (Nível L1). A entidade 

responsável por todo este processo de classificação é a produção, através do posto de SIMOPS – 

Simultaneous Operations, que tem como principal função a análise e classificação dos trabalhos 

listados, bem como responsabilidade de fazer a ponte entre as diversas entidades intervenientes em 

cada um dos processos. Esta lista é um documento vivo, actualizado constantemente ao ritmo que 

surgem novas necessidades e para tal existem diversos contribuidores para o incremento da mesma. 

Os quais se descrevem de seguida: 
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- Inspecção – A Inspecção, uma das entidades existentes a bordo (e em terra) tem um plano de 

inspecção de equipamentos, linhas de produção (tubagens), o FPSO enquanto barcaça, entre outros. 

Estas inspecções permitem a avaliação das condições de cada um destes item. No caso de ser 

identificada uma anomalia num destes, um relatório é elaborado. Neste relatório constam os defeitos 

encontrados, a entidade responsável pela intervenção, qual a acção a realizar, i.e., reparar, substituir 

e qual a urgência (em termos de segurança e relativamente aos parâmetros definidos previamente nas 

especificações da empresa) da intervenção. Se imediata, a médio ou a longo prazo.  

- Engenharia –  Todos as alterações ao existente requerem um estudo de engenharia. Sejam pequenos 

upgrades de equipamentos, instalação de novos equipamentos, alterações de material, i.e. de aço 

carbono para aço inoxidável é necessário existir um estudo de engenharia. Para a execução do trabalho 

terá de haver uma caracterização do mesmo quanto ao nível do mesmo e qual a disponibilidade das 

instalações necessária à sua instalação. 

- Manutenção – Os inputs provenientes da manutenção estão na sua maioria relacionados com 

necessidades de intervenções em equipamentos. O que com excepção para alguns equipamentos que 

possam não ter redundância, muitas das intervenções menores possam ser realizadas com paragens 

temporárias dos mesmos. Ainda que algumas destas intervenções não tenham impacto na produção, 

é do maior interesse estas serem listadas pois, poderão existir trabalhos que dependam da paragem 

de determinado equipamento para serem realizados, contribuindo assim para uma sinergia entre 

operações.   

Estas são as principais formas de identificar o SOW, poderão existir outras que contribuam para o 

mesmo, mas são irrisórias e não usuais pelo que não serão aqui analisadas. 

3.8. A decisão de parar 

A decisão de parar uma unidade industrial, parcial ou totalmente, implica a titulo imediato perdas de 

produção e de lucros, logo não é algo que seja feito de forma aleatória. Como tal, deverão de existir 

factos que suportem e justifiquem essa decisão. Os principais factores são: 

- As horas de serviço dos equipamentos e a exigência do nível de manutenção. Se este requer ou não 

paragem; 

- Condições de segurança humanas ou da instalação; 

- Melhoria do sistema, seja através de novos projectos seja por algo que acrescente valor à unidade. 

No caso de um FFSD, a decisão é tomada devido a todos os três factores expostos acima. Sendo que, 

numa primeira fase, e de forma a ser possível planear a longo termo a data da paragem, o aspecto 

principal são as horas e nível de manutenção que cada equipamento exige. Uma vez conhecida a data, 

ainda que aproximadamente nesta fase, inicia-se o processo de preparação da paragem que é 

composto por diversas fases: 

- Identificação de SOW – De uma listagem de trabalhos global, existe a necessidade de se identificar 

quais serão os trabalhos a realizar durante a paragem. Este documento, como referido no ponto 

anterior, é a de base para a definição de um SOW final (Nível L0).  

- Definição de datas – As datas são definidas em função dos tempos de operacionalidade ininterrupta 

das máquinas e a data de paragem, surge de um planeamento que engloba a totalidade dos 
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equipamentos. Existindo a necessidade de se encontrar uma data que abranja a maioria dos 

equipamentos, tendo como base os equipamentos principais ao normal funcionamento da unidade. 

Ambas as fases são definidas através de um consenso entre todos os stakeholders sendo que a 

decisão final cabe à CTP e à direcção do Bloco 17. 
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4. Resultados da metodologia proposta 

No presente capítulo apresenta-se e analisam-se os resultados da aplicação da metodologia proposta 

para a avaliação de SOW com base na gestão do risco. 

Ao longo do capítulo são apresentadas informações em forma de tabela simplificada, os dados 

completos podem ser consultados em anexo. 

Nível L0 - Apresentação do Projecto e SOW inicial: 

Inputs: 

 Data da paragem – 15/11/2014 a 15/12/2014; 

 Orçamento departamento construção – 800.000,00 USD’s; 

 SOW inicial – 10 Tarefas – Tabela 7; 

Tabela 7 – Análise de nível L0 - SOW Inicial 

L0 - SOW 

SOW Inicial Impacto 
Entidades 
Envolvidas 

1 
Substituição de 24 Válvulas 12 ROV's + 12 SDV's dos risers de 
produção - Girassol 

Integridade 

Produção 

Manutenção 

Inspecção 

Construção 

2 Flare - Reparação dos queimadores e plataforma Integridade Construção 

3 
Instalação de um caudalimetro e transmissor de pressão na linha de 
flare (HP Drum DS201) 

Monetário 
Social 

Construção 

Engenharia 

4 
Agua Produzida - Substituição dos restantes tubos de descarga 
overboard 

Segurança Construção 

5 Separador DA450 - Instalação de válvulas de purga Processo 
Construção 

ACT 

6 Separador DA450 - Modificação do skimmer 
Processo 
Ambiental 

Construção 

Engenharia 

7 Permutador EC-515A - Reparação do corpo Integridade 
Construção 

CTP 

8 Convés - Melhoria do sistema de detecção de fogo e gás Segurança 
Construção 

Engenharia 

9 
Turbina de alta-pressão para injecção de gás - Substituição da 
cablagem dos detectores de fogo e gás 

Integridade 
Segurança 

Construção 

Engenharia 

10 
Exportação de gás - Instalação de comando de fecho urgência na 
ESDV 

Integridade 
Construção 

Engenharia 

Outputs: 

Método dos 6W’s: 

o Quem (Who?) – Partes envolvidas 

 Departamento de Coordenação de Trabalhos de Paragem - CTP 

 Produção - PROD 

 Departamento de Construção - EPT 
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 Departamento de Engenharia - ING 

 Departamento de Compras - ACT 

 Departamento de Inspecção - INSP 

 Departamento de Manutenção – MTN 

o Porque (Why?) – O que querem as partes alcançar? (Motivos) 

 Realização de uma paragem total das instalações para trabalhos de manutenção, construção 

e melhorias ao nível de integridade, segurança e produção. 

o O que (What?) – No que estão interessadas as partes? (Design) 

 Conhecimento do SOW inicial (Tabela 7); 

 Quais as tarefas em que cada entidade está envolvida (Tabela 8); 

 Tarefas afectada a: 

Tabela 8 – Nível L0 – Output - Divisão de tarefas por área 

 Integridade Segurança Processo Ambiente Financeiro Social 

Tarefa nº 1-2-7-9-10 4-8-9 5-6 6 3 3 

Intervenções por tarefa 5 3 2 1 1 1 

o De que forma (Whichway?) – Como vai ser feito? (Actividades) 

1 - Substituição de 24 Válvulas 12 RO's + 12 SDV's dos risers de produção – Girassol. 

 MTN – Fornecimento das válvulas + material de montagem; 

 INSP - Certificação de todos os acessórios de elevação de cargas; 

 EPT – Substituição das válvulas; 

 PROD – Leak test antes do start-up; 

2 - Flare - Reparação dos queimadores e plataforma. 

 EPT – Substituição do queimador +  reparação da plataforma de acesso; 

3- Instalação de um caudalimetro e transmissor de pressão na linha de flare (HP Drum DS201). 

 EPT – Instalação de transmissores de pressão e temperatura; 

 ING – Mobilização de especialista para comissionamento; 

4 - Água Produzida - Substituição dos restantes tubos de descarga overboard. 

 EPT – Substituição das linhas de descarga overboard, T1, T9, T10; 

5 - Separador DA450 - Instalação de válvulas de purga. 

 EPT – Instalação de 4 válvulas no separador; 

 ACT – Compra de material; 

6 - Separador DA450 - Modificação do skimmer. 

 EPT – Modificação da altura do skimmer; 

 ING – Estudo do processo + dimensionamento; 

7 - Permutador EC-515A - Reparação do corpo. 

 CTP - Isolamento de processo+Abertura do permutador+Limpeza+Teste hidraulico; 

 EPT – Reparação do corpo por enchimento através de soldadura; 

8 - Convés - Melhoria do sistema de detecção de fogo e gás. 
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 EPT – Instalação de nova cablagem + Novos detectores + Integração no sistema; 

 ING – Mobilização de especialista para comissionamento+Estudo do processo;  

9 - Turbina de alta-pressão para injecção de gás - Substituição da cablagem dos detectores de fogo 

e gás. 

 EPT – Instalação de nova cablagem + Novos detectores + Integração no sistema; 

 ING – Mobilização de especialista para comissionamento+Estudo do processo;  

10 - Exportação de gás - Instalação de comando de fecho urgência na ESDV. 

 EPT – Instalação de nova cablagem + Novos detectores + Integração no sistema; 

 ING – Mobilização de especialista para comissionamento+Estudo do processo;  

Tabela 9 – Nível L0 – output - Divisão de tarefas por entidade 

 CTP EPT ING ACT INSP MTN PROD 

Tarefa nº 7 1 à 10 3-6-8-9-10 5 1 1 1 

Intervenções por entidade 1 10 5 1 1 1 1 

o Recursos (Wherewithal?) – Quais os recursos necessários? (Recursos) 

 CTP – Internos + Externos (Ponti) 

 PROD - Internos 

 EPT – Internos + Externos (FRLD,  Ponti, SNDTS, APAVE, BV) 

 ING – Internos + Externos (Vendors) 

 ACT - Internos 

 INSP – Internos + Externos (APAVE, BV 

 MTN – Internos + Externos (Vendors) 

o Quando (When?) – Quando tem de ser feito (Planeamento) 

 Durante o FFSD de 15/11/2014 a 15/12/2014; 

Após análise dos dados acima expostos nota-se que: 

 Entidade com mais actividade - EPT. Com 10 tarefas em 10; 

 Área mais afectada – Integridade. 5 em 10 tarefas para resolução problemas de integridade 

das instalações; 

Terminada esta fase, os stakeholders estão na posse de toda a informação de base referente à 

intervenção a ser realizada, podendo assim iniciar as acções de preparação necessárias relacionadas 

com as suas actividades. 

Nível L1 - Análise de riscos qualitativa – Produção 

No seguimento de L0, identificado o SOW inicial, interessa saber o que cada anomalia representa em 

termos de perdas e risco para as instalações, sendo esse o objectivo deste nível. Para tal, dividiu-se 

esta análise em duas fases, a de impacto na produção, onde se contabilizaram as perdas de produção 

e monetárias associadas à anomalia identificada no caso de falha. A segunda fase, foi feita uma análise 

de risco qualitativa estimando NPR de forma a se conhecer o índice de risco de cada tarefa, permitindo 

assim a hierarquização dos riscos. 

Impacto na produção 
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Dando como inputs, a quantidade de barris não produzidos por cada dia de paragem das instalações 

ao preço de mercado do barril. Obteve-se, nos outputs, o valor perdido na totalidade dos dias de 

paragem definindo-se assim o NIP – Nível de Impacto na Produção, com os valores referentes à matriz 

de 6x6 utilizada.  

Tabela 10 – Análise nível L1 - Quantificação do Impacto na produção 

 Inputs Outputs 

 
SIMOPS 

FFSD 
PSD 

Anytime 

Dias 
Produção 

[BDP] 

Custo 
[€] Nível de Impacto na 

Produção 
[NIP = 0-6] 

 

Unitário 
BP 

834 500 000 € 

1 FFSD 28 160 000 50 € 224 000 000 € 6 

2 FFSD 24 160 000 50 € 192 000 000 € 6 

3 FFSD 4 160 000 50 € 32 000 000 € 5 

4 FFSD 28 160 000 50 € 224 000 000 € 6 

5 PSD 1 80 000 50 € 4 000 000 € 4 

6 PSD 5 80 000 50 € 20 000 000 € 5 

7 FFSD 14 160 000 50 € 112 000 000 € 6 

8 FFSD 1 160 000 50 € 8 000 000 € 4 

9 PSD 7 50 000 50 € 17 500 000 € 5 

10 PSD 1 20 000 50 € 1 000 000 € 3 

De notar que, embora se obtenha um total de 834.500,000€, este valor só seria real caso os trabalhos 

fossem realizados em série, o que não será o caso. Ainda assim, é interessante conhecer este valor. 

Neste caso em concreto, através da informação retirada desta análise, sabe-se que: 

 Perda total de produção – 28 dias  160.000 Barris  224M€  

 NIP máximo – 6  Segundo a matriz de 6x6 a perdas superiores a 100M€ 

 Tarefas que requerem FFSD – 6 em 10 

 Tarefas que requerem PSD – 4 em 10 – Mais valia caso seja possível a sua realização durante 

o FFSD, reduzindo o impacto no futuro 

Identificação dos riscos para as instalações 

Esta análise incide sobre os riscos que cada anomalia representa para as instalações. Como inputs 

são necessários os riscos e os valores da probabilidade, severidade e detectabilidade. Estes valores 

têm por base a matriz 6x6 - Tabela 4, juntamente com as tabelas dos índices de detectabilidade do 

risco - Tabela 6. Como outputs têm-se o NPR de cada risco e o índice de risco (IR), que permite a 

identificação dos riscos por anomalia (NPR) e qual a anomalia que maior risco apresenta para as 

instalações (IR).  Na Tabela 11 estão representadas as tarefas que maior risco representam para as 

instalações. 
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Tabela 11 – Análise de nível L1 – Riscos para as instalações 

 Inputs Outputs 
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7 

Impacto na segurança das instalações por fuga devido a 
corrosão 

3 3 3 27 

153 Perdas de produção por inutilização do permutador devido a 
corrosão 

3 6 3 54 

Impacto na segurança humana devido a fuga de gás 4 6 3 72 

2 

Impacto na segurança das instalações devido a queima 
deficiente 

1 4 3 12 

126 Perdas de produção devido à redução da capacidade de 
queima 

3 6 3 54 

Impacto na segurança humana - Queda de objectos 3 4 5 60 

1 

Impacto na segurança das instalações - Impossibilidade de 
seccionamento entre riser e colector 

6 3 3 54 

114 Perdas de produção devido à condição das válvulas 2 6 3 36 

Impacto na segurança humana devido à condição das 
válvulas 

2 4 3 24 

Nesta análise concluiu-se que: 

 O número de riscos por tarefa, não influencia directamente o NPR; 

 Os riscos mais frequentes são relacionados com perdas de produção e segurança humana e 

instalações; 

 Após esta primeira análise, estas tarefas, deverão integrar o SOW final, visto terem um elevado 

risco tanto para as instalações como para a segurança; 
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Nível L2 - Análise de riscos qualitativa – Projecto 

Conhecido o impacto na produção e nas instalações, avança-se para a análise do risco inerente à 

correcção das anomalias. Nesta fase, introduziu-se uma nova informação referente à classe de risco 

que permite identificar riscos por área, ajudando a definir estratégias de tratamento mais adequadas e 

um melhor acompanhamento da implementação acções de mitigação. 

Tabela 12 – Análise de nível L2 – Riscos de Projecto 

    Inputs Outputs 

  

Classe do 
risco 
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1 

Gestão 
Custo transporte dedicado p/ respeitar ETA 5 3 2 30 

197 

S 

Duração da substituição subestimada 3 6 4 72 S 

Técnico Especificidade das válvulas 4 5 1 20 N 

Comercial 
Atraso na realização da encomenda 5 3 1 15 N 

Ex-Works tardio 5 3 2 30 S 

Logística ETA tardia 5 3 2 30 S 

8 
Gestão Duração da intervenção subestimada => Hardware 2 4 2 16 

148 

N 

Técnico Possibilidade de shut-down durante a migração do sistema 4 6 4 96 S 

Externo Incompatibilidade entre hardwares devido a material obsoleto 2 6 3 36 S 

7 

Gestão 
Duração da reparação subestimada - Extensão da reparação 
possível de quantificar apenas com a unidade parada 

3 3 3 27 

107 

S 

Técnico 

Substituição dos internos - Risco de danificação do novo 2 5 2 20 N 

Ineficácia da reparação 2 5 3 30 S 

Riscos associados ao teste hidráulico - Danificação do 
permutador em pontos de corrosão não identificados 

2 5 3 30 S 

Após esta análise conclui-se que: 

 Número total de riscos - 33 

 Divisão de riscos por área: 

Tabela 13 – Nível L2 – Output - Quantificação de riscos por classe 

 Gestão Técnico Comercial logistíca Produção Externo 

Tarefa nº 1 a 10 1-2-3-4-6-7-8-9-10 1-4-5 1-2 3 2-8 

Total de Riscos 11 13 4 2 1 2 

As tarefas que maior risco representam são: 

 Tarefa 1 - Substituição de 24 Válvulas- 12 RO's + 12 SDV's dos risers de produção – IR=197; 

 Tarefa 8 - Convés - Melhoria do sistema de detecção de fogo e gás – IR=148; 

 Tarefa 7 - Permutador EC-515A - Reparação do corpo– IR=107; 

 Divisão de riscos por entidade: 

Tabela 14 – Nível L2 – Output - Divisão de tarefas por entidade 

 CTP EPT ING ACT Vendor MTN HSE 

Tarefa nº 1-2-6-7 1 a 10 8-10 1-2-4-5 8 1-2 6 

Intervenções por entidade 10 18 2 6 1 3 1 

Analisar os dados obtidos, juntamento com o plano de risco da organização e decidir quais as tarefas 

a eliminar e aquelas que requerem uma análise quantitativa no nível L3; 
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Nível L3 - Análise de riscos quantitativa – Projecto 

No seguimento do nível L2, nos riscos aos quais os decisores, decidiram avaliar quantitativamente, 

procedeu-se à sua quantificação de forma a estabelecer valores para os mesmos. Como referido 

anteriormente, foi pedido aos stakeholders que fornecessem três valores para cada um dos riscos de 

forma a se obter os parâmetros da função distribuição de probabilidade triangular.  

Tabela 15 – Nível L3 – Análise de riscos quantitativa – Projecto 

 Inputs Outputs Inputs Outputs 

 Duração/custo Estimado  Custo 
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1 
4500€ 5000€ 7500€ 16,7% 6887,63 5000 5 

565000 
6,89 

662615,74 
7,5 

707500 
21 28 35 50,0% 32,79 20000 560 656,73 700 

4 

25 28 31 50,0% 30,05 9000 252 

252000 

270,46 

270461,85 

279 

279000 35 38 45 30,0% 43,13  0 0 0 

90 120 150 50,0% 140,51  0 0 0 

2 21 24 28 42,9% 26,82 10000 240 240000 268,18 268167,84 280 280000 

Analisando os valores obtidos na Tabela 15 conclui-se que: 

 Dos 33 riscos de L2, 13 foram alvo de uma análise quantitativa. Na sua maioria, foram 

analisados riscos associados a tempos e custos; 

 Duração máxima da paragem – 28 dias (análise dos valores de MP para a tarefa 1); 

 Custo total do SOW inicial – 1.327.750,00€ (Análise para valores MP); 

 Tarefa com custo mais elevado – Tarefa 1 565k€ (MP) podendo atingir 707,5k€ (Pessimista); 

                                                                - Tarefa 4  252k€ (MP) podendo atingir 279k€ (Pessimista); 

                                                                - Tarefa 2  240k€ (MP) podendo atingir 280k€ (Pessimista); 

 Estimativas de MP – a média do grau de confiança P[X≤MP]=48%; 

Nível L4 – Tratamento do risco 

Terminada a fase de identificação do risco e quantificação dos seus impactos, objectivou-se nesta fase 

encontrar soluções para a redução e mitigação destes, de forma a reduzir o impacto e os custos 

associados. Assim sendo, para os riscos analisados em L3, realizou-se um exercício de identificação 

de acções de mitigação que deveriam ser levadas a cabo com o intuito de reduzir o impacto que cada 

um representa. Para tal, realizou-se uma nova análise qualitativa e uma quantitativa, de forma a se 

obterem dados que traduzam os ganhos por tarefa, comparativamente a L3. 

De forma a facilitar a interpretação, esta análise encontra-se dividida em duas fases, na primeira 

realizou-se a análise qualitativa, na segunda fase, a análise quantitativa considerando as medidas de 

mitigação definidas na análise qualitativa.  
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Análise qualitativa  

Após análise dos dados obtidos nesta fase os resultados foram os seguintes: 

 38 medidas de correcção/mitigação implementadas; 

 Devida identificação de recursos necessários; 

 Identificação das entidades responsáveis pela implementação e seguimento das acções 

correctivas; 

 Estabelecimento de datas chave para controlo de resultados, bem como informação sobre do 

progresso das mesmas; 

 Se analisarmos a Tabela 16 para dados referentes às tarefas 1, 8 e 7, que se destacaram no 

nível L2 como as que maiores riscos representam para o projecto, nota-se: 

Tabela 16 – Nível L4 - Outputs – Análise comparativa dos NIP’s entre L2 e L4 

 L2 L4 Ganhos 

Índice de risco total 810 264 -546 Pontos  67,4% 

Índice de risco - Tarefa 1 114 94 -20 Pontos  17,5% 

Índice de risco - Tarefa 8 153 35 -118 Pontos  77,1% 

Índice de risco - Tarefa 7 59 8 -51 Pontos  86,4% 

Que com a aplicação de medidas de correcção/mitigação o nível de exposição ao risco para as tarefas 

inerentes ao projecto diminuiu (Tabela 14) esta diminuição deve-se, essencialmente, à identificação de 

riscos referentes a trabalhos preparatórios a serem realizados antes do FFSD, de forma que, aquando 

da paragem os esforços se concentrem apenas nos trabalhos específicos ao FFSD. 

Outro output desta análise é a adjudicação de responsabilidades às entidades, relativamente às acções 

correctivas e seguimento do plano de acção para implementação e controlo das mesmas. Na Tabela 

17 encontra-se a distribuição de acções por entidade. Assim, as entidades, não só ficam com 

informação relativamente às tarefas nas quais são responsáveis, bem como, sabem com quem 

partilham o risco. No caso de existirem acções comuns a mais do que uma entidade este procedimento 

aumenta as sinergias entre departamentos.   

Tabela 17 – Nível L4 - Outputs – Divisão de acções por entidade 

 CTP EPT ING ACT LOG MTN INSP PROD HSE 
Tarefa nº 2-6-7 1-3-4-5-7-8-9-10 9 1-4-5 1-2 1 7 6 6 

Acções por entidade 7 18 1 9 5 1 1 1 1 
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Análise quantitativa  

De forma a ser possível contabilizar ganhos e calcular o novo nível de impacto após a implementação 

das medidas de correcção/mitigação, procedeu-se a uma nova análise quantitativa. Na Tabela 18, 

estão representados os valores obtidos relativamente às tarefas 1,4 e 2, identificadas em L3 com sendo 

as tarefas mais dispendiosas, assim é possível uma comparação directa entre ambas. 

Tabela 18 – Nível L4 – Análise quantitativa 
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1 3000 3500 4000 € 50,0% 3841,89 3500 
483500 

3841,89 
535557,61 17% 

18 24 28 D 60,0% 26,59 480000 531715,73 
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66,7% 26,23 225000 225000 236028,63 236028,63 12% 

2 17 21 23 
D 

66,7% 22,23 210000 210000 222254,03 222254,03 14% 

Os resultados obtidos para 11 riscos analisados quantitativamente após aplicação das medidas de 

mitigação são apresentados na Tabela 19: 

Tabela 19 – Nível L4 - Outputs – Análise comparativa entre L3 e L4 

 L3 L4 Ganhos 

Custo do SOW Inicial - valores para MP 1.327.750€ 1.113.500€ - 214.250€ 19% 

Duração do caminho critico – Tarefa 1 28 24 - 4 dias 

Tarefa com custos mais elevados – Tarefa 1 565.000€ 483.500€ - 81.5k€ 

Tarefa com custos mais elevados – Tarefa 4 252.000€ 225.000€ - 27k€ 

Tarefa com custos mais elevados – Tarefa 2 240.000€ 210.000€ - 30k€ 
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Nível L5 - Definição do SOW final 

Definidos os riscos e custos do SOW inicial, com base nos resultados obtidos, e aplicando o método 

do Knapsack definiu-se o SOW final realizando uma análise custo-benefício. Esta análise foi feita tendo 

por base os custos das tarefas após L4 e o impacto na produção em caso de falha definidos em L1 – 

Impacto na produção e ainda o tecto orçamental atribuído de 800.000€ para trabalhos da EPT.  

Este SOW foi gerado automaticamente, com base no método Knapsack e recorrendo à função solver 

do Microsoft Excel.  

Tabela 20 – Nível 5 – SOW Inicial 

  Descrição da tarefa Impacto 
Impacto na 
produção 

NIP 
Custo da 

Intervenção 

1 
Substituição de 24 Válvulas 12 RO's + 12 SDV's dos 
risers de produção - Girassol 

Integridade 224 000 000,00 € 6 483 500,00 € 

2 Flare - Reparação dos queimadores e plataforma Integridade 192 000 000,00 € 6 210 000,00 € 

3 
Instalação de um caudalimetro e transmissor de 
pressão na linha de flare (HP Drum DS201) 

Financeiro 
Social 

32 000 000,00 € 5 12 000,00 € 

4 
Agua produzida - Substituição dos restantes tubos 
de descarga overboard 

Segurança 224 000 000,00 € 6 225 000,00 € 

5 Separador DA450 - Instalação de válvulas de purga Processo 4 000 000,00 € 4 1 500,00 € 

6 Separador DA450 - Modificação do skimmer 
Processo 

Ambiental 
20 000 000,00 € 5 24 000,00 € 

7 Permutador EC-515A - Reparação do corpo Integridade 112 000 000,00 € 6 90 000,00 € 

8 
Convés - Melhoria do sistema de detecção de fogo 
e gás  

Segurança 8 000 000,00 € 4 47 250,00 € 

9 

Turbina de alta-pressão para injecção de gás - 
Substituição da cablagem dos detectores de fogo e 
gás 

Integridade 
Segurança 

17 500 000,00 € 5 13 500,00 € 

10 
Exportação de gás - Instalação de comando de 
fecho urgência na ESDV 

Integridade 1 000 000,00 € 3 6 750,00 € 

  Somatório 834 500 000,00 €  1 113 500,00 € 

  Orçamento  800 000,00 € 

O resultado da análise custo-benefício as tarefas que incluirão o SOW final foram:  

Tabela 21 – Nível 5 – SOW final 

  Descrição da tarefa Impacto 
Impacto na 
produção 

NIP 
Custo da 

Intervenção 

1 
Substituição de 24 Válvulas 12 RO's + 12 SDV's dos 
risers de produção - Girassol 

Integridade 224 000 000,00 € 6 483 500,00 € 

2 Flare - Reparação dos queimadores e plataforma Integridade 192 000 000,00 € 6 210 000,00 € 

3 
Instalação de um caudalimetro e transmissor de 
pressão na linha de flare (HP Drum DS201) 

Financeiro 
Social 

32 000 000,00 € 5 12 000,00 € 

5 Separador DA450 - Instalação de válvulas de purga Processo 4 000 000,00 € 4 1 500,00 € 

7 Permutador EC-515A - Reparação do corpo Integridade 112 000 000,00 € 6 90 000,00 € 

  Somatório 564 000 000,00 €  797 000,00 € 

  Orçamento  800 000,00 € 

 Orçamento = 800.000€ 
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 Custo estimado para o SOW final = 797.000€ 

 Benefício = 564.000.000€ 

 Para um custo de 797.000€ é possível solucionar problemas que representam potenciais 

perdas na ordem dos 564.000.000€. 

4.1. Resumo e interpretação dos resultados da metodologia 

Resumindo os resultados para facilitar a interpretação 
 
Dados: 

o Nível L0 

o Data da paragem – 15/11/2016 a 15/12/2016 

o Orçamento departamento construção – 800.000,00 USD’s 

o Impacto total na produção = 834.500.000,00 € 

o SOW inicial – 10 Tarefas – Tabela 7 

o 7 departamentos envolvidos 

 Departamento de Coordenação de Trabalhos de Paragem - CTP 

 Produção - PROD 

 Departamento de Construção - EPT 

 Departamento de Engenharia - ING 

 Departamento de Compras - ACT 

 Departamento de Inspecção - INSP 

 Departamento de Manutenção – MTN  

 Departamento com maior número de tarefas adjudicadas – EPT  10 Tarefas 

o Área mais afectada – Integridade  5 Tarefas 

o Nível L1  

o Perda total de produção – 28 dias  160.000 Barris  224M€  

o NIP máximo – 6  Segundo a matriz de 6x6 a perdas superiores a 100M€ 

o Tarefas que requerem FFSD – 6 em 10 

o Tarefas que requerem PSD – 4 em 10 – Mais valia caso seja possível a sua realização durante 

o FFSD, reduzindo o impacto no futuro 

o Número total de riscos para as instalações – 21 

o Nível L2  

o Número total de riscos de riscos para o projecto - 33  

o Classe com maior número de riscos a - Técnicos  13 

o Entidade com maior número de riscos a tratar – EPT  18 

o As tarefas que maior risco representam são: 

 Tarefa 1 - Substituição de 24 Válvulas - 12 RO's + 12 SDV's dos risers de produção – IR=197 

 Tarefa 8 - Convés - Melhoria do sistema de detecção de fogo e gás – IR=148 

 Tarefa 7 - Permutador EC-515A - Reparação do corpo– IR=107 
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o  Nível L3  

o Dos 33 riscos de L2 apenas 15 foram alvo de uma análise quantitativa. Na sua maioria, forma 

analisados riscos em que se sobre tempos e custos; 

o Duração máxima da paragem – 28 dias (análise dos valores de MP para a tarefa 1) 

o Custo total do SOW inicial – 1.327.750,00€ (Análise para valores MP) 

o Tarefas com custo mais elevado  

 Tarefa 1 565k€ (MP) podendo atingir 707,5k€ (Pessimista) 

 Tarefa 4  252k€ (MP) podendo atingir 279k€ (Pessimista) 

 Tarefa 2  240k€ (MP) podendo atingir 280k€ (Pessimista) 

o  Nível L4 

o Redução do índice de risco total em 546 Pontos  67,4% 

o Redução do índice de risco total em na tarefa 1 em 20 Pontos  17,5% 

o Redução do índice de risco total em na tarefa 8 em 118 Pontos  77,1% 

o Redução do índice de risco total em na tarefa 7 em 51 Pontos  86,4% 

o Redução da duração do caminho critico, tarefa 1 em 4 dias 

o Redução do custo total da intervenção em 214.250€ 19%. Nomeadamente nas tarefas mais 

dispendiosas: 

 Tarefa 1 = - 81.500€ 

 Tarefa 4 = - 27.000€ 

 Tarefa 2 = - 30.000€ 

o Nível L5 

o SOW Final – 5 tarefas  

 1 - Substituição de 24 Válvulas 12 RO's + 12 SDV's dos risers de produção - Girassol 

 2 - Flare - Reparação dos queimadores e plataforma 

 3 - Instalação de um caudalimetro e transmissor de pressão na linha de flare (HP Drum 

DS201) 

 5 - Separador DA450 - Instalação de válvulas de purga 

 7 - Permutador EC-515A - Reparação do corpo 

o Custo final = 797.000€ 

o Duração total = 24 dias  

4.2. Metodologia construída em comparação com a literatura proposta 

Embora os conceitos não sejam novos, não foi possível encontrar na literatura uma metodologia que 

fosse aplicável a todo espectro desta dissertação. Como tal, houve a necessidade de se combinar 

métodos de várias áreas de conhecimento. De forma a justificar a abordagem a um FFSD como um 

projecto, considerou-se que este é um projecto especial visto que os recursos utilizados são 

maioritariamente internos, que durante a fase projecto vêm as suas funções alteradas para 

corresponder às necessidades do projecto ou acumulam funções de rotina com as funções de projecto 

(Kerzner, 2001). À gestão de projectos, foi-se buscar também a metodologia de organização, que inclui 

a identificação de SOW, identificação de necessidades e recursos e o planeamento do trabalho. Que 

na metodologia desenvolvida corresponde ao nível L0 – SOW. 
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Para gestão do risco, recorreu-se a mais do que um método com o objectivo de extrair de cada um os 

principais pontos positivos, desde a importância da implementação de uma gestão do risco (Chapman 

& Ward, 2003) (Cooper et al., 2005) entre outros, à capacidade de antecipação de identificação dos 

riscos na fase de planeamento do projecto (Hull, 1992) como sugerido pela ISO 31000 (2008) e o PMI 

(2008).  

Quanto à ferramenta desenvolvida para gestão da construção através da gestão do risco. Não se 

identificou em nenhuma, a possibilidade de partindo de um SOW inicial e através de uma comparação 

entre riscos para as instalações e riscos de projecto, a possibilidade de obter um SOW final através de 

uma análise custo-benefício garantindo a maximização do investimento.  

4.3. Pontos fortes e fracos da metodologia 

Julga-se que a metodologia desenvolvida e aplicada tal como previsto, seja uma mais valia na fase de 

planeamento de um FFSD. A metodologia segue outras comprovadas como funcionais, obriga a uma 

estruturação do método de trabalho bem como a uma sinergia entre as partes interessadas, o que 

contribui para o aumento da comunicação interna nas organizações, nomeadamente em fases críticas 

como esta. Relaciona custos de perda e riscos para as instalações com os riscos e custos de tratamento 

da falha, garantindo a melhor relação custo-benefício das medidas de tratamento do risco. Os 

resultados comprovam a eficiência da mesma, onde se notou uma redução tanto na percentagem de 

risco como dos custos associados. 

Ainda assim, a metodologia, apresenta pontos que poderão ser melhorados de forma a incluir algumas 

mais-valias para a mesma. Um dos aspectos que mais se destaca é a extensão da ferramenta 

desenvolvida, embora se tenha procurado uma apresentação e utilização simples, visto ser em 

Microsoft Excel e dividida por níveis, reconhece-se que a mesma é extensa e a sua configuração não 

facilita a sua permanente actualização. Entende-se assim que se poderia melhorar a fluidez do 

processo. De forma a evitar repetição de riscos, deverá ser criada uma lista de riscos de base, o que 

limitará tanto o número de riscos como a subjectividade dos mesmos, aqui numa tentativa de reduzir o 

exercício ao essencial e não ao habitual nice to have sempre presente nestas situações. 

No geral, uma vez que as análises de risco são algo comum no sector, ainda que, como referido 

anteriormente, a sua incidência seja mais ligada à temática de SST, é comprovadamente uma 

ferramenta útil e com vantagens para o processo, demonstrando os ganhos relativamente à não 

utilização de algo semelhante. 
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5. Conclusões e trabalho futuro 

Com as organizações constantemente a procurarem novas formas de optimizar o seu desempenho, 

reduzirem gastos e aumentarem lucros é importante que, cada intervenção, seja realizada com suporte 

de um processo devidamente estruturado. Uma das ferramentas em desenvolvimento junto das 

organizações, que comprovadamente tem obtido resultados, é a adopção de estruturas tipo projecto 

para as actividades, devido ao seu método organizado e fundamentado. Mesmo que a actividade não 

seja gerida exactamente como um projecto, é possível notar as influências deste método de gestão em 

muitas delas. A segunda ferramenta que está em franca expansão dentro das empresas com o intuito 

de aumentar a sua eficiência é a gestão de riscos. Organizações de diversas áreas, tem vindo a adoptar 

um procedimento de gestão de riscos devido à capacidade de previsão, prevenção e mitigação de 

riscos para as organizações. Desenvolvendo um pouco mais, o risco tem vindo a ser encarado 

recentemente não apenas como uma ameaça, mas como algo positivo, quando associado a 

oportunidades que aumentem o desempenho do sistema. 

Tendo como base estes princípios foi notado o fraco desempenho aquando da preparação do FFSD 

2014 por parte da entidade responsável, onde foi notória a má preparação, desempenho e uma falta 

de informação fidedigna, ou fundamentada, que suportasse algumas das decisões tomadas. Assim 

decidiu-se pelo desenvolvimento de uma metodologia de gestão da construção na industria do óleo e 

do gás, aplicada ao FFSD de uma plataforma offshore, que fornecesse dados concretos aos decisores 

eliminando a arbitrariedade subjectiva na decisão de um SOW final.  

A metodologia proposta assenta no princípio de que, um FFSD é um projecto e como tal tem de ser 

gerido segundo os mesmos princípios. Este projecto tem a particularidade de que a maioria dos 

recursos são internos da organização, denominado projecto especial por isso. Derivando um pouco do 

típico projecto onde o SOW é, normalmente, conhecido desde a fase inicial. Quando iniciada a 

preparação um FFSD tem-se por base um SOW inicial composto por mais tarefas do que as 

desempenhadas no final. Isto deve-se a diversos factores nomeadamente orçamentais, fornecimento 

de materiais, indisponibilidade de recursos etc. Como tal, interessa que quanto antes seja conhecido o 

SOW final, por forma a que os esforços de preparação sejam direccionados para os pontos de 

interesse, evitando assim o desperdício de recursos com tarefas que posteriormente são abandonadas. 

No caso presente o SOW era composto por mais tarefas do que as executadas e por isso investiu-se 

tempo e recursos em preparações dispendiosas (caso da tarefa nº4 - Agua Produzida - Substituição 

dos restantes tubos de descarga overboard) onde foram gastas centenas de milhares de dólares para 

serem abandonadas poucas semanas antes do FFSD).  

Para além da abordagem tipo projecto, desenvolveu-se uma metodologia para avaliação e definição de 

SOW com base na gestão do risco, ou seja, partindo de um SOW inicial com uma abrangência maior 

do que a possível de executar (todas as tarefas existentes na altura que necessitassem de FFSD ou 

PSD) realizando as sucessivas análises de riscos, suporta-se o processo de tomada de decisão, para 

finalizar com uma análise custo-benefício que determina qual o SOW ideal de forma a maximizar o 

investimento. Embora os processos utilizados sejam os existentes na literatura, não havia nenhum que 

se moldasse à necessidade identificada daí a necessidade de se desenvolver um processo de raiz.  
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Com a aplicação da metodologia criada e a ferramenta desenvolvida, foi possível conhecer os dados 

relativos ao SOW inicial, os potenciais riscos associados às instalações e os riscos associados às 

operações de reparação de cada tarefa do SOW. Na análise de nível L4 – Tratamento do risco, foi 

possível notar a redução da percentagem de risco e do custo total da operação, comprovando assim a 

eficácia da ferramenta na identificação e tratamento dos riscos. Na análise de nível L5 – SOW final, 

usando como input para custos os resultados de L4 e como benefício os dados de L1-Impacto na 

produção, recorrendo ao método Knapsack, realizou-se a análise custo-benefício que ditou a melhor 

relação de SOW por forma a maximizar o investimento para o maior benefício possível.  

Embora esta metodologia tenha sido desenvolvida com o intuito de apoiar a gestão da construção, 

nomeadamente na avaliação e definição de SOW de um FFSD com base no risco, para trabalho futuro 

pode ser uma mais valia aplica-la a outras intervenções que requeiram avaliações similares. Se a 

mesma for sendo desenvolvida quotidianamente sempre que novas tarefas sejam identificadas, com o 

passar do tempo fica-se na posse de um conjunto de dados que podem ser usados no planeamento de 

intervenções num menor espaço de tempo e sempre que surjam oportunidades de intervenção devido 

a paragens involuntárias. Esta informação servirá de apoio à decisão relativamente ao trade-off entre 

executar tarefas de oportunidade e o arrancar das instalações de imediato. 

Pelo exposto, entende-se que a metodologia desenvolvida se aplicada com a ferramenta de apoio, 

embora possa ser melhorada, nomeadamente em termos de morosidade do processo, é de extrema 

utilidade, potenciando a eficiência a nível de gestão da construção, avaliação e definição de SOW com 

base na gestão do risco que, por sua vez, se reflectirá numa eficiente gestão da organização e dos 

seus recursos.   
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Identificação dos Riscos para instalações
(Analise feita pela Produção em Caso de Falha)

Unitario

Glo
ba

l

834
 50

0 0
00 

€

Produção Impacto na segurança das instalações - Impossibilidade de seccionamento entre riser e colector 6 3 3 54

Manutenção Perdas de produção devido à condição das valvulas 2 6 3 36

Inspecção Impacto na segurança humana devido à condição das valvulas 2 4 3 24
Construção 0

0
0
0
0

Impacto na segurança das instalações devido a queima deficiente 1 4 3 12

Perdas de produção devido à redução da capacidade de queima 3 6 3 54
Impacto na segurança humana - Queda de objectos 3 4 5 60

0
0
0

Construção Impacto na segurança das instalações 1 1 1 1
Engenharia Perdas de produção por incapacidade de contabilização de gás queimado 4 5 1 20

Impacto na segurança humana 1 1 1 1
Multas por excesso de queima 4 2 1 8

0
0

Construção Impacto na segurança das instalações devido ao risco de queda no mar 3 3 3 27

Perdas de produção por imposição de redução da produção 3 6 3 54
Impacto ambiental 2 2 3 12

0
0
0
0

Construção Impacto na segurança das instalações devido ao acumular de areia no separador 1 1 1 1
ACT Perdas de produção - Redução da eficiencia do separador 1 4 1 4

0

0
0
0

Construção Perdas de produção devido a uma deficiente operação de skimming 4 1 3 12
Engenharia Retorno de óleo na água => Derrames 3 2 2 12

0
0
0
0
0

Construção Impacto na segurança das instalações por fuga devido a corrosão 3 3 3 27

CTP Perdas de produção por inutilização do permutador devido a corrosão 3 6 3 54
0

0
Impacto na segurança humana devido a fuga de gás 4 6 3 72

0
0
0

Construção Impacto na segurança das instalações devido a detecção deficiente 4 4 3 48
Engenharia Perdas de produção por imposição do abandono das instalações 1 5 2 10

Impacto na segurança humana - Perda de monitorização do sistema de segurança do conves 1 1 1 1
0
0
0

Construção Impacto na segurança das instalações por perda de monitorização dos sistemas de detecção 2 5 4 40
Engenharia Perdas de produção devido a paragem forçada 2 5 4 40

Impacto na segurança humana 1 3 4 12
0
0
0

Construção Impacto na segurança das instalações por incapacidade de fecho da ESDV imediatamente 2 6 3 36
Engenharia Perdas de produção 1 3 3 9

Impacto na segurança humana por fuga de gás devido à incapacidade de fecho da valvula 2 3 3 18
0
0
0

Integridade
Segurança

Integridade 

5

24

50 €

50 €

50 €

Custo
[€]

7 50 000 50 € 5

50 €

Impacto

Integridade 

Integridade 

Financeiro
Social

Segurança

Processo
Ambiental

Turbina de alta-pressão para 
injecção de gás - Substituição 
da cablagem dos detectores de 

fogo e gás
PSD 92

1 000 000 €

17 500 000 €

Exportação de gás - Instalação 
de comando de fecho urgencia 

na ESDV
PSD 1 20 000 50 € 3 63

112 000 000 €Integridade 14 160 000 50 € 6 153

SegurançaConvés - Melhoria do sistema 
de detecção de fogo e gás FFSD 1 160 000 50 € 4 59

Permutador EC-515A - 
Reparação do corpo FFSD

Construção

Substituição de 24 Valvulas 12 
RO's + 12 SDV's dos risers de 
produção - Girassol

114650 € 224 000 000 €

50 €

Instalação de um caudalimetro 
e transmissor de pressão na 

linha de flare (HP Drum DS201)
32 000 000 €

192 000 000 €

FFSD 4

24 160 000FFSD

160 000

FFSD 28 160 000

Listagem das Tarefas
(Scope of Work)

6

5 30

126

L1 - Analise de Riscos Qualitativa - Produção 
(Analise pela Produção em Caso de Falha)L0 - SOW

Processo

Entidades 
Envolvidas

Impacto na Produção 
(Analise pela Produção em Caso de Falha)

 Analise Qualitativa
(Analise  feita pela Produção em Caso de Falha)

Tarefa 
Descrição
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Flare - Reparação dos 
queimadores e plataforma

8 000 000 €

Separador DA450 - Modificação 
do skimmer PSD 5

Separador DA450 - Instalação 
de valvulas de purga PSD 1 80 000

Agua Produzida - Substituição 
dos restantes tubos de 

descarga overboard
FFSD 28 160 000

80 000

6

4

5

93

20 000 000 €

4 000 000 €

224 000 000 €



Custo transporte dedicado p/ respeitar ETA CTP 5 3 2 30 S

Duração da substituição subestimada EPT 3 6 4 72 S

Técnico Especificidade das valvulas MNT 4 5 1 20 N
Atraso na realização da encomenda ACT/CTP/MNT 5 3 1 15 N
Ex-Works tardio ACT 5 3 2 30 S

Logistica ETA tardia ACT 5 3 2 30 S
Produção 0
Externo 0

Gestão Duração da substituição subestimada CTP 3 2 4 24 N

Técnico SOW final possivel de avaliar apenas após a paragem EPT 4 3 3 36 S
Comercial 0
Logistica ETA tardia ACT/CTA/MNT 2 2 2 8 N
Produção 0
Externo Qualidade da empresa contratada EPT 3 3 3 27 S
Gestão Custo da instalação exceder orçamento EPT 3 2 1 6 N
Técnico Instalação indevida dos equipamentos => gerarem más leituras EPT 3 3 2 18 N
Comercial 0
Logistica 0
Produção Leituras erradas EPT 2 3 2 12 N
Externo 0
Gestão Duração da substituição subestimada EPT 2 3 3 18 N

Dificuldade da operação devido ao meio - Overboard EPT 3 3 2 18 N
Atraso na prefabricação EPT 3 3 2 18 N

Comercial Atraso na aquisição de materiais devido à sua especificidade ACT 3 3 2 18 N
Logistica 0
Produção 0
Externo 0
Gestão Duração da instalação subestimada EPT 2 2 1 4 N
Técnico 0

Comercial Dificuldade de aquisição do modelo de valvulas correctas (Vedante em inconel) ACT 3 3 2 18 N

Logistica 0
Produção 0
Externo 0
Gestão Duração da intervenção subestimada -  Nível de intervenção possivel de avaliar 

apenas com a unidade aberta CTP 2 3 3 18 N
Duração da limpeza subestimada CTP 2 3 3 18 N
Limpeza da capacidade - Existencia de material NORM CTP/HSE 2 4 4 32 S

Comercial 0
Logistica 0
Produção 0
Externo 0

Gestão Duração da reparação substimada - Extensão da reparação possivel de quantificar 
apenas com a unidade parada CTP/EPT 3 3 3 27 S

Substituição dos internos - Risco de danificação do novo CTP 2 5 2 20 N
Ineficacia da reparação EPT 2 5 3 30 S

Riscos associados ao teste hidraulico - Danificação do permutador em pontos de 
corrosão não identificados CTP 2 5 3 30 S

Comercial 0
Logistica 0
Produção 0
Externo 0
Gestão Duração da intervenção subestimada => Hardware EPT 2 4 2 16 N
Técnico Possibilidade de shut-down durante a migração do sistema EPT 4 6 4 96 S
Comercial 0
Logistica 0
Produção 0
Externo Incompatibilidade entre hardwares devido a material obsoleto Vendor/Engenharia 2 6 3 36 S
Gestão Substimação da duração da intervenção - Requer equipamento disponivel para 

definição final da duração EPT 3 3 3 27 S
Técnico Sistemas obsoletos, incompatibilidade que obrigue à substituição de equipamentos 

extras EPT 2 3 3 18 N
Comercial 0
Logistica 0
Produção 0
Externo 0
Gestão Duração da intervenção subestimado => Hardware EPT 2 2 2 8 N
Técnico Incompatibilidade durante a Integração do programa no sistema existente EPT/Engenharia 2 2 3 12 N
Comercial 0
Logistica 0
Produção 0
Externo 0

45

36

197

95

Técnico

Técnico

Riscos 

107

20

148

Gestão

Comercial

Analise 
Quantitativa

S - Sim
N - Não

[Decisão final sobre 
nivel de analise a ser 
tomada pela entidade]

Analise Qualitativa
(Analise conjunta entre Entidades em Caso de Manutenção)
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Identificação dos Riscos de Projecto
(Analise conjunta entre Entidades em Caso de Manutenção)

Entidade 
Responsavel

L2 - Analise de Riscos Qualitativa - Projecto

Técnico

22

72

68
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4500 5000 7500 € 16,7% 6887,63 5 000,00 G 5 000,00 € 6 887,63 € 7 500,00 €

21 28 35 D 50,0% 32,79 20 000,00 D 560 000,00 € 655 728,11 € 700 000,00 €

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

21 24 28 D 42,9% 26,82 10 000,00 D 240 000,00 € 268 167,84 € 280 000,00 €

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3 4 5 D 50,0% 4,68 6 000,00 D 24 000,00 € 28 102,63 € 30 000,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

25 28 31 D 50,0% 30,05 9 000,00 D 252 000,00 € 270 461,85 € 279 000,00 €

0 0 0
35 38 45 D 30,0% 43,13 0 0 0
90 120 150 D 50,0% 140,51 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 2 4 D 33,3% 3,45 1 500,00 D 3 000,00 € 5 178,42 € 6 000,00 €
0 0 0

90 150 180 D 66,7% 168,38 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

4 5 7 D 33,3% 6,45 6 000,00 D 30 000,00 € 38 713,66 € 42 000,00 €
2 3 5 D 33,3% 4,45 0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

12 14 18 D 33,3% 16,90 9 000,00 D 126 000,00 € 152 140,99 € 162 000,00 €

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

21 28 35 D 50,0% 32,79 2 250,00 D 63 000,00 € 73 769,41 € 78 750,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

6 7 12 D 16,7% 10,78 2 250,00 D 15 750,00 € 24 244,32 € 27 000,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3 4 7 D 25,0% 6,23 2 250,00 D 9 000,00 € 14 007,16 € 15 750,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Duração/custo Estimado
(Analise de cada Entidade em  Caso de Manutenção)

Custo

27 000,00 €

9 000,00 € 14 007,16 € 15 750,00 €

15 750,00 € 24 244,32 €

63 000,00 € 73 769,41 € 78 750,00 €

126 000,00 € 162 000,00 €152 140,99 €

565 000,00 € 662 615,74 € 707 500,00 €

6 000,00 €

42 000,00 €

3 000,00 €

30 000,00 €

28 102,63 €

270 461,85 €

5 178,42 €

38 713,66 €

280 000,00 €268 167,84 €240 000,00 €

24 000,00 €

252 000,00 €

30 000,00 €

279 000,00 €

L3 - Analise de Riscos Quantitativa - Projecto



_Pedido de cotação a mais do que um fornecedor
_Transporte a realizar ao abrigo do frame Contract
_Antecipação da encomenda de forma a poder ser transportado em transporte 
regular

Internos ACT _Cotações pedidas
_Transporte regular tratado W20 2 3 2 12

_Trabalhos preparatórios a serem realizados atempadamente
_Monitorização/Comparação de trabalho semelhantes

internos/Sub-
Contractados EPT/PRTM

_Equipas mobilizadas. 
Intervenção inicia W36/16
_Datas optimizadas com 
recurso a monitorização de 
actividades semelhantes

W40 2 6 3 36

_Levantamento a ser realizado ASAP Internos MNT _Planeado W26/16 W28 2 5 1 10
_Lançar estudo ASAP uma vez completo o survey da MNT Internos ACT _Aguarda survey MNT W26 W29 3 3 1 9
_Consultar varios fornecedores Internos ACT _Aguarda survey MNT W26 W29 3 3 1 9
_Antecipar com LOG para mobilização rapida
_Antecipar desalfandegamento Internos ACT

LOG
_Aguarda conclusão da 
encomenda W35 3 3 2 18

0
0

_Mobilização de todos os materiais ASAP
_Preparação previa pela PRTM
_Definir prioridades de forma a dividir SOW - Essencial vs Nice to have

Internos/PRT
M

LOG
CTA

_Pedido de Ex-W antecipado 
feito
_Prioridades em definição

W35 2 2 4 16

_Mobilização de material extra de forma a compensar SOW não contabilizado Internos CTA _Materiais extra 
devidademente identificados W30 3 2 3 18

0
0
0
0

Trabalhos de preparação feitos pelas equipas do core crew Internos EPT Aguarda prefabricação W35 3 2 1 6
Fabricação de gabaries para assegurar correcto alinhamento Contratados EPT/FRLD prefabricação lançada W33 2 3 1 6

0
0
0
0

Intalação de toda a panoplia de equipamentos antes da paragem, i.e. andaimes, 
equipamentos de manutenção de cargas etc

Internos/FRL
D EPT _Equipamentos identificados. 

Procedimento em aprovação W38 1 3 2 6

Trabalhos de preparação feitos pelas equipas do core crew Internos/FRL
D EPT _Procedimento de instalação 

em curso W35 2 2 2 8
Prever criação de turno nocturno FRLD EPT _Aguarda procedimento W38 2 3 2 12
Realização da encomenda ASAP Internos ACT _Fornecedores contactados W20 2 2 2 8

0
0
0

Preparação de material antecipadamente
Rodagem de parafausos antes da paragem

Internos/FRL
D EPT _Procedimentos para rodagem 

de parafusos em aprovação W38 1 2 1 2
0

_Consultar fornecedores especializados em valvulas
Aquando do pedido de orçamento, envio da data-sheet da valvula pretendida Internos ACT

_A Aguardar data sheet da 
valvulas
Pré-Consulta lançada a ser 
completada com data-sheet

W20 1 3 1 3

0
0
0

Possibilidade de aumento da equipa de limpeza em função da analise
Consulta/Comparação com intervenções anteriores AES CTP _AES Contactada - Ok W20 1 3 2 6
Produção durante o processo de MAD, enchaguar de forma a lavar PROD PROD _Processo de MAD em estudo W35 1 2 2 4
Produção testar residuos da purga antes de parar
HSE Medir níveis de radioactividade uma vez a unidade aberta PROD/HSE HSE _A programar W35 2 2 4 16

0
0
0
0

_INSP inspeção prévia, ainda com a unidade da operar para medição de 
espessuras à data
_Colocação de reforços em chapa em detrimento do enchimento por electodo para 
repações de maior extensão

Internos INSP-EPT _Em curso W35 2 3 2 12

_Incentivar à utilização do procedimento de trabalho Internos EPT _Em curso W40 1 5 1 5
_3rd Party para controlar resultados Externos EPT/CTP _APAVE contactada. A 

aguardar se técnico disponivel W35 2 3 2 12

_Hidroteste vs leak test apenas Internos CTP _Pedidode esclarecimento 
enviado para a engenharia W40 1 3 2 6

0
0
0
0

_Pre-instalação de todo o material antes do FFSD. Restando apenas a ligação ao 
sistema

Internos/SND
TS EPT _Survey realizado. Cabo em 

transito W36 1 2 2 4
_Integração no sistema apenas  durante o FFSD Internos EPT _Aguarda FFSD

_Teste realizado com sucesso W41 1 2 2 4
0
0
0
0

_Comparação com intervenções anteriores.
_Preparação de material em quantidade suficiente contabilizando extras

Internos/SND
TS EPT _Detectores identificados e 

quantidade extra preparada W40 2 2 2 8
_Prever substituição de detectores mais antigos Internos ING _Em estudo W30 1 2 2 4

0
0
0
0

_Pre-instalação de todo o material antes do FFSD. Restando apenas a ligação ao 
sistema

Internos/SND
TS EPT _Instalação de cabo em curso W26 1 2 1 2

_Integração no sistema apenas  durante o FFSD Internos EPT _Aguarda FFSD W42 1 2 1 2
0
0
0
0

PrazoProgressoEntidade 
ResponsavelRecursosAcções propostas

Medidas a implementar Analise Qualitativa
( Após implementação de medidas de controlo)
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Nível L5 - SOW Final

Orçamento

19% 800 000,00 €

Op
tim

ist
a

Ma
is P

rov
ave

l

Pe
ssi

mi
sta

Un
ida

de
[Di

as 
- D

Cu
sto

 - €
Ou

tra
 - O

]

Gr
au

 de
 

Co
nfi

an
ça

P[X
≤M

P]

Qua
ntil

 95
%

Esti
ma

do 
Da 

Ope
raç

ão

Diá
rio

 [D
]

 Gl
ob

al [
G]

Ma
is P

rov
ave

l
[Du

raç
ão 

Ex
pec

tav
el

x
Cu

sto
 Es

tim
ado

 da
 

Op
era

ção
]

1 1
13 

500
,00

 €

Qu
an

til 
95%

[Du
raç

ão 
a 9

5%
x

Cu
sto

 Es
tim

ado
 da

 
Op

era
ção

]

1 2
50 

110
,25

 €

Pe
ssi

mi
sta

[Du
raç

ão 
Pe

ssi
mis

ta
x

Cu
sto

 Es
tim

ado
 da

 
Op

era
ção

]

1 3
17 

750
,00
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214
 25

0,0
0 €

797 000,00 €

3000 3500 4000 € 50,0% 3841,89 3 500,00 G 3 500,00 € 3 841,89 € 4 000,00 €

18 24 28 D 60,0% 26,59 20 000,00 D 480 000,00 € 531 715,73 € 560 000,00 €

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

17 21 23 D 66,7% 22,23 10 000,00 D 210 000,00 € 222 254,03 € 230 000,00 €

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 2 3 D 50,0% 2,68 6 000,00 D 12 000,00 € 16 102,63 € 18 000,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

21 25 27 D 66,7% 26,23 9 000,00 D 225 000,00 € 236 028,63 € 243 000,00 €

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,5 1 1,5 D 50,0% 1,34 1 500,00 D 1 500,00 € 2 012,83 € 2 250,00 €
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

2 3 5 D 33,3% 4,45 8 000,00 D 24 000,00 € 35 618,22 € 40 000,00 €
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

8 10 14 D 33,3% 12,90 9 000,00 D 90 000,00 € 116 140,99 € 126 000,00 €

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

14 21 26 D 58,3% 24,27 2 250,00 D 47 250,00 € 54 602,89 € 58 500,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

4 6 10 D 33,3% 8,90 2 250,00 D 13 500,00 € 20 035,25 € 22 500,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

2 3 6 D 25,0% 5,23 2 250,00 D 6 750,00 € 11 757,16 € 13 500,00 €
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

18 000,00 €16 102,63 €

SOW

SOW

SOW

SOW

SOW

13 500,00 € 20 035,25 € 22 500,00 €

225 000,00 € 236 028,63 € 243 000,00 €

1 500,00 € 2 012,83 € 2 250,00 €

90 000,00 € 116 140,99 €

6 750,00 € 11 757,16 € 13 500,00 €

47 250,00 € 54 602,89 € 58 500,00 €

24 000,00 €

483 500,00 € 535 557,61 € 564 000,00 €

210 000,00 € 222 254,03 € 230 000,00 €

12 000,00 €

L4 - Tratamento do Risco

17%

33%

17%

33%

40%

25%

100%

12%

100%

14%

Analise Quantitativa
(Após implementação de medidas de controlo)
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 Duração/custo Estimado Custo

35 618,22 € 40 000,00 €

126 000,00 €




