Gestão do conhecimento na área da segurança de informação

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em:

Informação e Sistemas Empresariais
Orientador: Prof. José Manuel Costa Dias de Figueiredo

Júri
Presidente: Prof. Miguel Leitão Bignolas Mira da Silva
Orientador: Prof. José Manuel Costa Dias de Figueiredo
Vogal: Prof. Maria Margarida Martelo Catalão Lopes de Oliveira Pires Pina

Junho de 2017

II

Agradecimentos

Aos meus familiares, amigos e colegas; que me apoiaram e também me incentivaram durante
todo o percurso deste desafio.
Ao meu orientador, por toda a sua pronta colaboração e disponibilidade no decurso do presente
trabalho.
Aos coordenadores do mestrado por toda a sua implicação e acompanhamento, não esquecendo
os demais professores deste mestrado.
Por final, agradecer aos colaboradores da empresa alvo do presente estudo de caso, pela sua
disponibilidade, dedicação e cooperação, sem os quais também não teria sido possível este
trabalho.

III

Resumo

A gestão de alterações, com impacto na segurança, consiste num conjunto de atividades que
passam pelo reconhecimento dessas mudanças, pela análise do seu impacto, pelo levantamento
de perigos e pela atualização do perfil de risco da organização. Trata-se de um processo recente
em muitas organizações e ainda com eficácia muito reduzida.
Este estudo pretende ajudar a compreender normativos, contexto, limitações, resultados e
possíveis melhorias da aplicação do processo de gestão de alterações em operações ferroviárias.
O referencial de gestão de alterações estudado abrange a aplicação do Método Comum de
Segurança, no contexto do sistema de gestão de segurança da organização.
Através da compreensão destes aspetos, pretendeu-se perceber quais os elementos ou etapas
relevantes que o compõem e de que forma contribuem para a sua aplicação, procurando
enriquecer essa compreensão com a revisão da literatura sobre diferentes temas, enquadradores
do processo de gestão de alterações.
Essa análise foi efetuada através de um estudo de caso de um operador ferroviário português,
consultando um conjunto de peritos de várias áreas críticas da organização, envolvidos na
implementação de alterações significativas, usando como ferramentas mais importantes a
consulta de documentos técnicos e de gestão, com realização de uma entrevista semiestruturada.
Conclui-se que as melhorias na utilização deste método abrangem aspetos técnicos de
aplicação, de capacidade de sensibilização e envolvimento de pessoas chave com competências
relevantes e multidisciplinares, de coordenação e transferência de informação de gestão do risco
entre empresas, incluindo aspetos de reorganização e reabilitação do setor essenciais para
responder ao elevado nível de especialização suscitado pela regulamentação e pela necessidade
de inovação organizacional e tecnológica.

Palavras-chave – Gestão de Alterações, Gestão do Risco, Avaliação do Risco, Gestão da
Segurança, Gestão da Mudança, Sistemas de Gestão da Segurança, Método Comum de
Segurança.
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Abstract

Management of alterations is composed of a set of activities including the recognition of those
alterations, the assessment of their impact, the gathering of dangers or hazards and the update
of the organisation’s risk profile, which poses security impacts. This is a novel process in many
organisations and its effectiveness is still low.
The goal of this study is to help understand the norms, context, limits, results and eventual
improvements to the application of the management of alterations process in railroad
operations. The management of alterations referential used on this study includes the use of the
Common Safety Method in the context of the organisation’s safety management system.
With an insight of these aspects we aimed to understand what are the relevant elements or stages
this process comprises and the ways they contribute for its use, while at the same time thriving
to enrich this understanding with a literature review on several subjects providing a framework
for the process of management of alterations.
This analysis was done through the study case of a Portuguese railroad operator and the
consultation with several experts in different areas of the organisation involved in the
implementation of relevant alterations. The most important tools used were the reading of
technical and managerial documents and the realization of a semi-structured interview.
We concluded that the improvements in the use of this method include technical aspects of
application, the ability of raising awareness and involving key personnel with relevant and
multidisciplinary skills, and the coordination and transfer of risk management information
between companies. The improvements also include aspects of reorganization and
rehabilitation of the sector essential to answer the high level of specialization demanded by the
regulation and need for technical and organisational innovation.

Keywords – Management of Alterations, Risk Management, Risk Assessment, Safety
Management, Change Management, Safety Management Systems, Common Safety Method.
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1. Introdução
Os conceitos de gestão do risco têm vindo a ser incluídos em normativos de certificação
generalistas (ex. ISO 9001:2008 e na nova versão NP ISO 9001:20151) e na legislação
Comunitária e Nacional (ex. Regulamento Geral Proteção Dados segundo a UE Regulamento
Nº 2016/678). A regulamentação ferroviária tem vindo também a incluir explicitamente um
conjunto de requisitos e conceitos de gestão do risco associados ao desempenho dos operadores
ferroviários de que é exemplo o Sistema de Gestão de Segurança (SGS), segundo a UE
Regulamento Nº 1148/2009.
As empresas com contextos operacionais industriais ou de serviços, que recorrem a grande
número de pessoas e equipamentos, desenvolvem mecanismos para gerir o risco segundo estes
referenciais, tendo em conta o perfil de perigos que enfrentam. Um dos aspetos do risco, que
mais recentemente começou a ser abordado de forma mais sistemática, é a gestão de alterações
com impacto na segurança das operações.
A gestão de alterações com impacto na segurança, consiste num conjunto de atividades que
passam pelo reconhecimento dessas mudanças, pela análise do seu impacto, pelo levantamento
de perigos e atualização do perfil de risco da organização. Trata-se, no entanto, de um processo
recente em grande parte das organizações e ainda com eficácia muito reduzida.
Este estudo pretende compreender os normativos, contexto de aplicação e resultados da atual
aplicação do processo de gestão de alterações, em contexto ferroviário, no sentido de perceber
quais os elementos que o compõem e de que forma contribuem para a sua implementação.
1.1 Problema e motivação
A construção de um cenário de risco implica a realização sistemática de um conjunto de
atividades de identificação, a saber e nomeadamente:
• Da natureza e extensão das operações a realizar;
• Dos riscos de segurança associados a essas operações;
• Dos procedimentos e disposições para controlar os riscos;
1

A ISO 9001:2015 direciona os esforços da organização para o desenvolvimento sustentável, como ferramenta para melhorar
o desempenho geral. Incentiva o foco dos interessados internos e externos na adoção de uma abordagem baseada no risco para
a gestão da qualidade e enfatiza a importância da adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) como decisão
estratégica da organização.

•

Dos recursos organizacionais necessários para implementar esses procedimentos e
disposições.

Em situações de alteração das condições de exploração, atividade ou de introdução de novos
equipamentos, que criem novos riscos para a infraestrutura ou para as operações ferroviárias, é
necessário dispor de procedimentos e métodos para a determinação dos riscos e para a aplicação
de medidas de gestão desses mesmos riscos.
O primeiro problema que se coloca é a definição do que é uma alteração significativa, que
critérios usar para essa decisão, que stakeholders2 devem estar envolvidos.
Segue-se a definição do âmbito do sistema a alterar, nem sempre pacífica, assim como a
definição dos perigos associados ao sistema alterado e ao próprio procedimento de alteração,
para além de outras atividades do processo de gestão de alterações.
Na prática, verifica-se que as organizações são muito avessas e resistentes a definir estas
questões e a facilitar uma abordagem sistemática e normalizada às mesmas.

1.2 Tema
O tema da gestão de alterações constitui uma área do conhecimento pouco explorada no que
diz respeito à compreensão das práticas realizadas pelas empresas industriais. Os estudos
tendem a centrar-se nas operações centrais das indústrias e em ambientes estáveis de produção,
considerados preponderantes na vida das organizações.
Esta situação não corresponde, no entanto, à realidade atual da indústria, nomeadamente da
indústria ferroviária onde se centra o estudo.

Para além das constantes alterações técnicas e organizacionais decorrentes da adaptação dos
recursos produtivos, as organizações estão sujeitas a processos de incorporação permanente de
novos requisitos legais e regulamentares que obrigam à criação ou alteração dos seus códigos
de prática.

2

Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), termo usado em diversas áreas como gestão de projetos,
comunicação social (Relações Públicas) administração e arquitetura de software, referente às partes interessadas que devem
estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa. O termo foi usado de forma mais ampla
pelo filósofo Robert Edward Freeman; os stakeholders são elementos essenciais ao planeamento estratégico de negócios.
Compreende todos os envolvidos em um processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como
o negócio de uma empresa ou a missão de uma organização).
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Estas mudanças geram impactos operacionais não negligenciáveis, alterando significativamente
o perfil de risco da organização num curto espaço de tempo, consumindo recursos de
conhecimento e gestão, dificultando sobremaneira a preparação de respostas eficazes aos riscos
incorporados com esses processos. Considera-se por isso essencial compreender a forma como
as organizações abordam esta dinâmica de mudança constante e porventura excessiva, pouco
compatível com ambientes manufatura e de prestação de serviços que requerem elevados níveis
de segurança e estabilidade.
1.3 Enquadramento organizacional
O estudo incide sobre o universo dos trabalhadores ferroviários detentores de funções com
impacto na segurança na organização, abrangendo mais de dois terços dos trabalhadores que
diariamente tomam decisões de curto, médio e longo prazo, influenciando as operações de
forma direta ou indireta com consequências para a integridade dos elementos envolvidos,
incluindo pessoal e equipamentos.
1.4 Questão e objetivos de investigação
O presente estudo propõe como questão de investigação:
“Quais os aspetos relevantes do processo de gestão de alterações com impacto na segurança
num operador ferroviário e como estes influenciam os aspetos de internalização dos riscos
associados”
Como objetivos de investigação considera-se:
•

Levantamento de requisitos legais e normativos relevantes em ambiente ferroviário, que
conformem a gestão de alterações e com foco na segurança;

•

Perceber o contexto organizacional, práticas, oportunidades e constrangimentos que
influenciam a implementação do processo de gestão de alterações;

•

Fornecer orientações para a melhoria da eficácia do processo de gestão de alterações e
melhor adaptação metodológica.

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes
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2. Metodologia
A figura nº1, apelidada vulgarmente de “cebola de investigação”, expressa as camadas
disponíveis e mais adequadas a adotar, conforme tipo de investigação a levar a cabo para a
obtenção dos resultados pretendidos.

Figura 1 – Research methods for business students; Saunders, et al., (2009).

Filosofia de Investigação
Abordagem Epistemológica Realista, teoria Crítica; para o trabalho é exigida a observação do
fenómeno e do artefacto, inserido num meio e contexto específico, a organização.
“...realismo crítico reconhece a importância de se fazer um estudo a múltiplos níveis que têm a
capacidade de alterar o entendimento que o investigador tem sobre o objeto que está a estudar.”
“...considerar a existência de grande variedade de estruturas, procedimentos e de processos, e
estes interagirem de forma dinâmica.” Saunders, et al., (2009).
O trabalho segue a filosofia interpretativista; a realidade é demasiado complexa para que se
possam generalizar todas as leis. As conclusões da experimentação e observação podem não
ser generalizáveis. A realidade é construída pela sociedade e a subjetividade da interpretação
dos factos determina as ações e a natureza das interações. Esta abordagem permite
contextualizar a investigação e pesquisar o significado dos dados, no sentido de lhes atribuir
coerência.
Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes
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Metodologia de Investigação
A abordagem deste estudo é indutiva, incidindo na recolha dos dados para desenvolvimento
posterior da teoria, procurando conhecer em profundidade o contexto do problema e delinear
as conclusões. Permite o ajustamento da análise ao longo do decurso da investigação de acordo
com o contexto, com envolvimento direto do investigador na investigação dos factos, mas sem
objetivos de generalização. “... pretende-se através da recolha de dados e observação de
fenómenos chegar a uma conclusão, mesmo que não seja passível de generalização, aprofundase o conhecimento sobre o problema.” Saunders, et al., (2009).

Perspetiva de investigação
Qualitativa de acordo com a metodologia, utilizando diversos métodos de recolha de dados
nomeadamente; documentação, observação, entrevistas e questionários, enfatizando uma visão
fenomenológica, na qual a realidade está inerente à perceção dos indivíduos. Os estudos
derivados desta perspetiva são focados em significados e compreensão, tendo lugar em
situações naturais. “A perspetiva qualitativa enfatiza uma visão fenomenológica, na qual a
realidade está inerente à perceção dos indivíduos. Estudos derivados desta perspetiva são
focados em significados e compreensão, tendo lugar em situações naturais” McMillan (1996).

Tipo de investigação
“Um estudo de caso examina um fenómeno no seu ambiente natural, empregando múltiplos
métodos de recolha de dados para albergar informação de uma ou de várias entidades (pessoas,
grupos ou organizações). Os limites do fenómeno não são claramente evidentes no início da
investigação e não é utilizado nenhum controlo experimental ou manipulação” Benbasat, et al.,
(1987).
i.

ii.
iii.

“…é uma pesquisa empírica que investiga um fenómeno contemporâneo no seu
contexto real; quando os limites entre fenómeno e contexto não são evidentes; no qual
muitos recursos ou evidências são usados…”
“…é utilizado quando não se consegue controlar os acontecimentos, não sendo possível
manipular as causas do comportamento dos participantes.”
“…é uma investigação baseada principalmente no trabalho de campo, estudando um
programa ou instituição na sua realidade, utilizando entrevistas, observações,
documentos, questionários.” Yin (2014).

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes
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Análise de Dados
A análise de dados de um estudo de caso pode ser de três tipos:
a) “Interpretativa que visa analisar ao pormenor todos os dados recolhidos com a
finalidade de organizá-los e classificá-los em categorias que possam explorar e explicar
o fenómeno em estudo;
b) Estrutural, que analisa dados com a finalidade de se encontrar padrões que possam
clarificar e/ou explicar a situação em estudo;
c) Reflexiva que visa, na sua essência, interpretar ou avaliar o fenómeno a ser estudado,
quase sempre por julgamento ou intuição do investigador.”
Tesch (2013).

Resumo da abordagem à investigação, tabela nº1;

Filosofia de investigação

Realista, Teoria Crítica

Metodologia

Indutiva

Perspetiva de investigação

Qualitativa

Tipo de investigação

Estudo de caso

Métodos

Observações, documentos,
entrevistas e questionários.

Análise de dados

Interpretativa e reflexiva,
investigador e Stakeholders

Tabela 1 – Resumo da Abordagem à investigação.
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3. Revisão de Literatura
Gestão da Mudança
A gestão da mudança é uma tarefa crítica em qualquer organização. A formulação e
implementação de alterações na organização requer elevados níveis de liderança, da gestão de
topo. É comum uma percentagem significativa dos projetos de mudança não ser bem-sucedida,
não sendo possível atingir os seus objetivos. O autor Kotter (2007) sugere um modelo de
introdução de alterações numa organização, assente numa sequência específica de tarefas.
Embora um grande número de empresas tenha iniciado processos de mudança, com vista a
enquadrar as mudanças no ambiente de negócios, apenas algumas conseguiram realizar os seus
objetivos, tendo as outras falhado a sua realização, segundo os autores Palmer, et al., (2009).
A comunicação é um dos principais aspetos da gestão da mudança. Baseando-se no estudo
estatístico de vários projetos, verificou que a falta de comunicação entre os diferentes
interessados na organização era comum nos projetos malsucedidos, conforme Kotter (2012).
A resistência à mudança, é um aspeto sempre presente quando se introduz e implementa uma
mudança e deve ser gerida antecipadamente. A sua dimensão é proporcional à dimensão da
mudança. Em situações de fusão de organizações ou de processos, por vezes a resistência é tão
significativa que é necessário construir uma nova estrutura empresarial/de processo, com vista
a garantir a melhor coordenação entre os recursos combinados. A comunicação antecipada da
mudança aos interessados, ajuda a prevenir a resistência por incompreensão dos seus objetivos.
Outro aspeto essencial que se segue à comunicação, é a construção de uma equipa que auxilie
a gestão e os trabalhadores no processo de mudança. Segundo os autores, a etapa seguinte
corresponde à criação de um ambiente positivo relativamente à mudança, nomeadamente
através do envolvimento dos interessados nessa alteração, em conformidade com os autores
Palmer, et al., (2009).
As mudanças tornam as pessoas apreensivas relativamente ao seu futuro e rapidamente reagem
se não forem enquadradas nesse processo. A gestão deve explicar porque motivo porque é
necessário mudar e a importância da mudança. Pretende-se criar uma relação positiva com os
interessados, melhorando o próprio processo de comunicação, nomeadamente dando a
oportunidade aos interessados de colocarem questões sobre a mudança a realizar.

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes
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Este aspeto pode ser endereçado logo na fase de criação da equipa de implementação, tentando
obter o máximo de representatividade, de forma a obter o suporte de todos os indivíduos. O
suporte da gestão de topo é essencial para legitimar a mudança.
A incorporação na estratégia de mudança, da visão e opiniões dos principais interessados na
organização, especialmente nos níveis mais elevados, permite criar um clima favorável à
mudança, como facilitador da implementação e gestão da mudança. A partilha da estratégia e
da decisão permite atrair um grande número de ideias, assegurando o progresso na direção certa,
conforme o autor Blokdijk (2008).
Já os autores Fedor & Herold (2004) efetuaram um resumo sobre desenvolvimento das etapas
iniciais em iniciativas de gestão da mudança, em áreas tão distintas como a banca, engenharia,
cuidados médicos, manufaturas, serviços tecnológicos e serviços básicos; analisando em três
estudos, três aspetos básicos: A forma como mudança organizacional afeta o ajustamento dos
trabalhadores com as suas tarefas e com a organização; as tensões geradas nos trabalhadores; o
impacto da mudança no empenho dos trabalhadores relativamente à organização.
Concluem no primeiro estudo, que mesmo as mudanças menos significativas devem ser geridas
e que a idade é inversamente proporcional à sua aceitação, sendo necessário maior preparação
no envolvimento de trabalhadores com mais idade.

No segundo estudo, conclui-se que nas organizações a tensão relacionada com a mudança se
desenrola de duas formas: A tensão pessoal aumenta com o impacto da mudança no trabalho
individual de cada trabalhador; a tensão pessoal aumenta se a mudança tem um impacto elevado
no serviço/unidade de trabalho e não é gerida de forma equitativa.

No terceiro estudo, os autores concluem que os trabalhadores mais participativos na realização
da mudança são também os menos empenhados relativamente à organização. O maior
compromisso surge quando a mudança é vista como vantajosa para o serviço, requer esforço
significativo, mas tem simultaneamente pouco impacto nas tarefas diárias do trabalhador.

Ainda segundo o autor Kotter (2007) este propõe oito etapas para a gestão da mudança,
orientando o processo de transformação de uma organização, conforme a tabela nº2;
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Etapa

Ações a realizar

Contratempos

Estabelecer um
sentido
de
urgência

- Examinar a realidade competitiva e do
mercado relativamente a potenciais crises e
oportunidades.
- Convença pelo menos 75% dos gestores
que a situação atual é pior do que o
desconhecido.

- Subestimar as dificuldades em
afastar as pessoas da sua zona de
conforto.
- Ficar paralisado pelo risco.

Formar
coligação
orientadora
forte

- Criar uma equipa que partilhe o empenho e
suficiente poder para liderar o esforço de
mudança.
- Encorajar o trabalho em equipa, fora das
condicionantes hierárquicas.

Criar uma visão

- Criar uma visão que oriente o esforço de
mudança.
- Desenvolver estratégias para realizar a
visão.

- Falta de experiência anterior em
gestão de equipas de alto nível.
- Delegar a liderança da equipa em
executivos de recursos humanos,
qualidade ou planeamento estratégico
em vez de gestores mais operacionais.
- Apresentar uma visão demasiado
complicada ou vaga, que não consiga
ser apreendida em minutos.

Comunicar
visão

a

- Utilizar todos o veículos de comunicação
possíveis para a visão e estratégia.
- Ensinar os novos comportamento por via
do exemplo dado pela coligação.

- Falta de comunicação da visão.
Comportamentos
eticamente
contraditórios com a visão.

Dar poder aos
outros
para
atuarem
segundo a visão

- Remover ou alterar os sistemas ou
estruturas que ponham em causa a visão.
- Encorajar a tomada de riscos e de ideias,
atividades e ações não tradicionais.

- Falha na remoção de indivíduos
poderosos que resistem ao esforço de
mudança.

Planear e criar
sucessos a curto
prazo

- Definir e detalhar melhorias de
desempenho visíveis.
Reconhecer
e
recompensar
os
trabalhadores que contribuem para essas
melhorias.
- Utilizar o aumento da credibilidade dos
sucessos iniciais para alterar sistemas,
estruturas e políticas que atrasem a visão.
- Contratar, promover e desenvolver
trabalhadores que possam implementar a
visão.
- Revigorar o processo de mudança com
novos projetos e agentes de mudança.

- Deixar o sucesso ao acaso.
- Falha na realização de iniciativas
com sucesso inicial (ex. 12 a 24
meses).

- Articular a ligação entre o sucesso
empresarial e os novos comportamentos.
- Desenvolver a liderança e planear a
sucessão de acordo com a nova abordagem.

- Não criar normas sociais novas e
valores partilhados consistentes com
as mudanças.
- Promover pessoas a cargos de
liderança que não personificam a
nova abordagem.

Consolidar
melhorias
e
produzir mais
mudanças

Institucionalizar
as
novas
abordagens

- Declarar vitória demasiado cedo,
mal surja a primeira melhoria.
- Permitir aos resistentes convencer
outros que a batalha está ganha e não
exige mais esforço.

Tabela 2 – Oito etapas para transformar a sua organização; adaptado de Kotter (2007).

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 9

Os autores Guthrie, et al., (1991) estudaram o processo de desregulamentação ferroviária em
1980 e as alterações provocadas no comportamento dos gestores, analisando a relação entre o
ambiente de mudança e o seu staff, sob a forma de uma resposta organizacional adaptativa.
Afirmam que os antecedentes dos gestores (mandato, nível de formação, etc…), admitidos
durante o período regulado diferem muitos dos gestores admitidos no período desregulado,
geralmente com mais experiência em outras indústrias.
Conforme os autores Kyriakidis (2013) e Smith, et al., (2013) consideram que o sistema
ferroviário é uma rede de elevada complexidade que implica a interação contínua entre os
trabalhadores e a tecnologia, procedimentos e regulamentos para assegurar a segurança e
eficiência das operações. Do ponto de vista arquitetural, a complexidade dessas interações
apresenta um risco de falha associado, cujas consequências surgem sob a forma de incidentes e
acidentes.
A abordagem em mitigação dessas ocorrências mais comum é a análise retrospetiva dos
acidentes e incidentes para identificar, classificar e reconhecer os fatores que contribuem para
a sua ocorrência e sugerir estratégias de mitigação dos impactos. Os resultados das análises
efetuadas, reconhecem que um grande número destas ocorrências se deve a erro humano. Os
trabalhadores, nomeadamente maquinistas, pessoal de sinalização e controladores foram
responsáveis por 75% dos acidentes fatais na Europa entre 1990 e 2009, devido a excesso de
velocidade, transposição de sinais fechados ou erros de sinalização/despacho.
Estes fatores foram analisados no sentido de prevenir as condições que prejudicam o
desempenho, de forma a reduzir a probabilidade de erro e o impacto do mesmo. No entanto,
considera-se que os métodos atuais de análise da fiabilidade das operações dos trabalhadores,
derivam de trabalhos realizados noutras indústrias (ex. petroquímica), tendo adotado listas de
fatores dessas indústrias, posteriormente modificados com base nos dados regionais da análise
de acidentes e incidentes, sendo de difícil aplicação em ambiente ferroviário. Embora o número
de fatores que influencia o desempenho possa ser limitado (ex. fadiga, formação, cultura
organizacional, desenho dos sistemas), a sua análise é feita apenas a nível regional e singular.

O autor Kyriakidis (2013) desenvolveu uma taxonomia completa de operações ferroviárias a
partir da literatura, da análise das tarefas dos trabalhadores e da análise global de acidentes e
incidentes ferroviários, submetendo-a a validação de peritos. Foram identificados 43 fatores,
dos quais 12 são responsáveis por mais de 90% das ocorrências independentemente do tipo de
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rede ferroviária (ex. suburbana, regional, alta velocidade, metropolitano), níveis de
responsabilidade e severidade das consequências. Ao contrario das taxonomias atuais o modelo
proposto leva em conta a influencia do fator isolado e também a influência da interação entre
fatores mutuamente dependentes.
Os autores Geyer & Davies (2000) analisaram os padrões de mudança das relações entre
fornecedores baseados em projetos e os operadores ferroviários na Europa, concluindo que as
mudanças levaram à criação de novas estruturas de mercado, tendo como consequências: A
passagem de competências chave das organizações ferroviárias para fornecedores externos com
base em projetos, ao aparecimento de numerosas interfaces organizacionais e de comunicação,
intermediando os projetos ferroviários e as respetivas operações.
Com base no conceito dos sistemas técnicos de grande dimensão (LTS)3, e no modelo de
inovação em sistemas produtivos complexos (CoPS)4, os autores afirmam que as atividades de
inovação em contexto ferroviário, só podem ser compreendidas analisando estas interfaces
entre projetos e sistemas operacionais, concluindo que o seu sucesso depende cada vez mais da
capacidade efetiva de integração e coordenação entre as equipas das duas realidades. É
necessário garantir a adaptação continua do projeto técnico e organizacional, com base nas
alterações efetuadas no sistema operacional.
O autor Humphrey (1989) desenvolveu o conceito de modelo de maturidade com o Capability
Maturity Model (CMM), parcialmente utilizado no desenvolvimento do Centro Modelo Keil, e
que abrange todos os principais aspetos da maturidade de um processo e não apenas questões
comportamentais e culturais. O CMM, originalmente desenvolvido para a eficácia do software,
foi alargado para cobertura de processos de negócios, incluindo gestão de projetos, gestão de
ativos e gestão de capital humano, segundo Paulk (1995) e (2009).
Abrange práticas-chave e áreas de processo ou elementos, bem como as diferenças
comportamentais e inclui aspetos como processo e gestão da mudança de tecnologia, que são
altamente relevantes para a segurança e confiabilidade de ferrovias.
Foi o mesmo autor Humphrey (1989) que extrapolou o conceito de maturidade de processos da
gestão da qualidade para a medida de maturidade “organizacional”, estabelecendo uma escala

3

large technical system

4

complex product systems
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de maturidade em 5 níveis, utilizada para classificar cada processo de desenvolvimento de
software baseado no desenvolvimento de capacidades. O modelo explicita quais capacidades
que devem ser desenvolvidas para que um processo classificado em determinado nível de
maturidade possa atingir o próximo nível. Com fundamentação neste trabalho, o Software
Engineering Institute (SEI) da Carnegie-Mellon University lança em 1993 o Capability
Maturity Model (CMM), e em 2002 o Capability Maturity Model Integrated (CMM-I) (CMMI, 2002), segundo Zaguir & Ramos (2007). Após o lançamento do CMM começam a surgir
outros modelos de maturidade em gestão de projetos, conforme Morris (2000).

O autor Kerzner (2013) propõe dezasseis pontos de maturidade na gestão de projetos:
1. Adotar uma metodologia de gestão de projeto, usando-a de forma consistente;
2. Implementar uma filosofia que oriente a organização para uma maior maturidade na
gestão de projetos, comunicando-a;
3. Compromisso em desenvolver planos eficazes no início de cada projeto;
4. Minimizar alterações de âmbito, comprometendo-se com objetivos realistas;
5. Reconhecer que o custo e a gestão de agenda são inseparáveis;
6. Escolher a pessoa certa para chefe de projeto;
7. Disponibilizar aos executivos informação de patrocínio do projeto, sem detalhes
excessivos de gestão do projeto;
8. Fortalecer o envolvimento e suporte dos responsáveis operacionais;
9. Centrar-se mais nos resultados do que nos recursos;
10. Promover a comunicação, cooperação e confiança na obtenção rápida de maturidade;
11. Partilhar o reconhecimento pelos sucessos com toda a equipa e responsáveis
operacionais;
12. Eliminar encontros não produtivos;
13. Centrar-se na identificação e resolução de problemas cedo, rapidamente e eficazmente
em termos de custos;
14. Medir o progresso periodicamente;
15. Utilizar o software de gestão de projetos como ferramenta e não como substituto de
competências de planeamento e colaboração;
16. Instituir um programa de formação geral com atualizações periódicas baseadas na
aprendizagem obtida com a execução do projeto;
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Posteriormente os autores Frankland, et al., (2017) propuseram a patente de um SI integrado,
para gerir mudanças em requisitos regulamentares e não regulamentares, associados a
atividades empresariais em infraestruturas industriais e comerciais. O sistema prevê o registo
de informação sobre operações e requisitos em base de dados, relativa à indústria visada, com
base na informação sobre alterações regulamentares e não regulamentares que incidem sobre
as operações, converte essas mudanças em alterações a formulários, processamento de dados e
procedimentos de análise e apresentação, procedendo à sua difusão via internet.
O pensamento baseado no risco
O pensamento baseado no risco, constitui um dos requisitos fundamentais da ISO 9001: 2015
e visa substituir e melhorar o conceito de prevenção, que até aqui surgia como uma componente
separada do SGQ - sistema de gestão da qualidade. O pensamento baseado no risco assume que
todos os aspetos do sistema de gestão da qualidade inerentes aos sistemas, processos e funções
são analisados do ponto de vista do risco, nomeadamente com a sua identificação, estudo e
controlo desde a fase de design, de uma forma proactiva, tornando a prevenção inerente ao
planeamento, operação, análise e avaliação das atividades.
São nomeadamente relevantes, os riscos que comprometem os objetivos da organização e
assume-se que o efeito do risco pode ser negativo ou positivo (riscos e oportunidades). A
organização deve determinar os seus processos e endereçar os respetivos riscos e oportunidades
(ponto 4 da ISO 9001: 2015). A gestão de topo deve promover o pensamento baseado no risco
na organização, determinar os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade do
produto e/ou serviço (ponto 5). A organização deve identificar riscos e oportunidades
relacionados com o desempenho do sistema de gestão da qualidade e tomar as ações apropriadas
(ponto 6); monitorizando, medindo, analisando e avaliando a sua eficácia (ponto 9). A
organização deve determinar e providenciar os recursos necessários (ponto 7); e gerir os seus
processos (ponto 8); corrigindo, prevenindo e reduzindo os efeitos indesejáveis e melhorando
o SGQ atualizando os seus riscos e oportunidades.
Considera-se que esta abordagem ajuda a melhorar a governança da organização, a estabelecer
uma cultura proactiva de melhoria, de conformidade estatutária e regulamentar, de consistência
na qualidade dos produtos e serviços, e de melhoria da confiança e satisfação dos clientes.
Na tabela nº3, adaptada de Vincent (2015) explicitam-se critérios de avaliação de controlos
operacionais;
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Nível

Meios de controlo

Controlo do trabalho

Métodos de controlo

4

Meios adaptados as necessidades
operacionais com a disponibilidade
necessária. Estão previstas soluções
de substituição em caso de
indisponibilidade. Existem provas
tangíveis dessas orientações.

Responsabilidades/
autoridade
definidas
e
controlo das competências
dos titulares, com substitutos
formados e disponíveis.
Existem provas tangíveis
dessas orientações.

Meio operacional claro,
conhecido, difundidos,
acessível aos postos de
trabalho e aplicado.
Existência de provas
tangíveis.

3

Meios adaptados as necessidades
operacionais, nem sempre disponíveis

A organização permite a
substituição do titular da
atividade a curto prazo.

Aplicação homogénea e
racional de instruções/
regras não formalizadas
ou pouco formalizadas.

2

Existência de meios na organização
nem
sempre
adaptados
às
necessidades operacionais.

Titular do posto de trabalho
com responsabilidades e
autoridade
claramente
definidas,
competente,
disponível e operacional.

Instruções
escritas
(procedimentos) claros,
conhecidos, difundidos,
partilhados, mas não
aplicados
ou
de
aplicação pontual.

1

Inexistência de meios adequados e/ou
disponíveis face às necessidades
operacionais.

Sem
responsabilidades
definidas, inexistência de
titular na organização para
realizar as tarefas (falta de
competências
ou
responsabilidade difusa)

Ausência de métodos
operacionais
formalizados.
Disparidade de práticas.

Tabela 3 – Exemplo de critérios de avaliação de controlos operacionais; adaptado de Vincent (2015).

Gestão do Risco
No sentido mais lato, o risco é a exposição à adversidade. O Concise Oxford Dictionary define
risco como “a possibilidade de uma má consequência, perda, etc…”; ou seja, um mau resultado,
uma medida da possibilidade de perda, ferimento, desvantagem ou destruição. Já o autor
Vaughan (1997) define risco como “uma condição do mundo real onde existe uma exposição à
adversidade”.
As situações de risco podem conduzir a resultados diferentes dos pretendidos no sentido
positivo ou negativo e são sempre caraterizadas pela incerteza desses resultados.
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Risco é também definido como a influência da incerteza sobre a obtenção/alcance de
objetivos/metas (ISO 31000: 2009)5, sendo inerente às atividades do homem e de todas as
empresas. Esse efeito pode ser um desvio positivo ou negativo. A incerteza decorre de
deficiência de informação, relacionada com a compreensão ou conhecimento de um evento e
respetiva probabilidade e consequência de ocorrência.
O risco é a combinação da consequência de um dado evento e a respetiva probabilidade. Por
exemplo, o risco no contexto da segurança da informação é a combinação da probabilidade e
consequência de um evento, associado a falha de segurança, que resulte numa eventual perda
ou diminuição de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade da Informação.
Risco é uma combinação de probabilidades e as consequências da ocorrência de um evento
perigoso (OHSAS 18001, 2007)6. Por exemplo, o risco em Segurança e Saúde no Trabalho
(SST) decorre de um perigo, em termos de probabilidade e gravidade de uma lesão ou doença
que ocorre como um resultado do perigo.
Outras formas de risco que devem ser geridas pelas organizações, estão por exemplo associadas
à gestão de contratos, aos custos de construção, ao planeamento e estatísticas, às operações
logísticas, de entre muitas outras, conforme os autores Mi & Nie (2008).
O apetite pelo risco é a quantidade e tipo de risco que a organização está disposta a buscar ou
manter/aceitar, sendo o nível de risco da organização a magnitude de um risco (ou combinação
de riscos), resultado do produto das componentes (consequência, probabilidade, entre outras).
A Gestão do Risco refere-se ao conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização no que respeita ao risco. Considera-se o dono do risco a entidade com a
responsabilidade e autoridade para gerir o risco.

5

ISO 31000: 2009 Gestão de riscos: Princípios e diretrizes. Fornece princípios, estrutura e um processo de gestão de riscos.
Pode ser usada por qualquer organização, independentemente do seu tamanho, atividade ou setor ajudando a controlar
eficazmente o risco com bom desempenho em ambiente de incerteza. Pode ajudar as organizações a aumentar a probabilidade
de alcançar os objetivos, melhorar a identificação de oportunidades e ameaças, atribuir e usar recursos de forma eficaz para o
tratamento de riscos. Não tem fins de certificação e fornece orientação para programas de auditoria interna ou externa. As
organizações podem comparar as suas práticas de gestão de riscos com um benchmark internacionalmente reconhecido,
fornecendo princípios para uma gestão e governança corporativa eficazes.
6

Norma da Série de Avaliação da Saúde e da Segurança do Trabalho (OHSAS), OHSAS 18002 - Guidelines for the
implementation of OHSAS 18001, desenvolvidas para responder à urgente necessidade, na existência de uma norma de Sistemas
de Gestão da Saúde e da Segurança no Trabalho (SGSST) reconhecível e em relação à qual os seus sistemas de gestão possam
ser avaliados e certificados. A OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatível com as normas de gestão ISO 9001:2015
(Qualidade) e ISO 14001:2015 (Ambiente), facilitando a integração dos sistemas de gestão da saúde e segurança do trabalho,
com os sistemas de gestão ambiental e com os sistemas de gestão da qualidade, caso as organizações o pretendam fazer.
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Considera-se fonte do risco um elemento que, por si só, ou em combinação com outros, tem
potencial intrínseco de originar uma situação de risco. Abrange riscos (eventos com impactos
negativos) e oportunidades (eventos com impactos positivos). Entre outros acontecimentos,
com potencial impacto nos resultados da organização, destacam-se:
•

Fatores de interferência internos
o Infraestrutura e equipamento básico da organização, Pessoal, Processos,
Tecnologia, Sistemas de Informação, Modelo de governo da organização;

•

Fatores de interferência externos
o Económicos, Naturais, Políticos, Sociais, Tecnológicos, Infraestrutura pública,
Meteorologia.

O tema da gestão do risco começou a ser analisado em termos metodológicos nos anos 50, com
as primeiras publicações da ASIM (American Society of Insurance Management), entretanto
renomeada Risk and Insurance Management Society, que propõe em 1955 o estabelecimento
de um departamento, com a função de prevenir perdas financeiras, de segurança industrial e
benefícios dos trabalhadores. O conceito de gestão do risco recebeu um ano mais tarde a atenção
dos gestores de topo, com a publicação de um artigo na Havard Business Review (Risk
Management: New Phase of Cost Control de Russel Gallagher). Seguiu-se a atenção da
American Management Association (AMA), que já nos anos 60, promoveu o conceito de gestão
do risco nas suas conferências.

Nos anos 60, surgem também os primeiros livros académicos sobre o valor da gestão do risco
(Risk Management in the Business Enterprise, por Robert Mehr e Bob Hedges; Risk
Management, por Snider H. Wayne). Entre 1965 e 1975, grandes empresas começam a dedicar
atenção ao tema (ex. a pioneira Massey-Ferguson designou um gestor do risco, adotando uma
política de gestão do risco).
Na sequência do início da adoção pelo mundo empresarial, foram criados programas de estudos
em associações empresariais e universidades (ex. Helthcare Risk Management Certificate
Program da Chicago Medical Scholl). Nesta fase verifica-se alguma resistência por parte de
gestores e consultores, com divergências relativamente à concentração de poder e forma de
implementação do conceito. Com o emergir de crises económicas (ex. efeito da inflação), e as
incertezas na abordagem aos riscos nos anos 70, iniciou-se um movimento no sentido de
assegurar a responsabilização dos atores, clarificando os cenários de risco e coberturas
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asseguradas pelas empresas. Começaram a aparecer grandes empresas de consultoria com
conhecimento e especialização em gestão do risco, propondo princípios e práticas, informando
os gestores e divulgando o conceito.

Após o ano de 1975, com o início dos processos de globalização, foram feitas parcerias entre
as entidades americanas e as suas congéneres europeias, na Ásia e no Japão de entre outros
países, no sentido de estabelecer sociedades nacionais de gestão do risco e de seguros. A partir
dos anos 90, os meios académicos deram também um contributo substancial para essa evolução,
com a criação de cursos de especialização na área, procurando-se integrar a gestão do risco na
teoria e práticas da gestão geral. Muito do esforço de divulgação, continua a ser efetuado por
especialistas nas organizações, que procuram divulgar o conceito e formalizar sistemas de
gestão do risco.
O autor Elahi (2013) estudou a forma como a gestão do risco pode constituir uma vantagem
competitiva. Segundo o mesmo, a crescente necessidade da gestão do risco deve-se a vários
fatores, nomeadamente; uma maior frequência da ocorrência de mudanças no negócio, ao
aumento da complexidade do negócio, à existência de uma ordem global crescentemente
multipolar, aos efeitos da globalização e ao aumento dos riscos interligados.
As mudanças no ambiente de negócios, geram níveis de risco e incerteza cada vez mais
elevados. Para responder de forma eficaz, as organizações precisam de dar atenção à gestão do
risco ao nível estratégico, criando capacidades de gestão do risco adequadas com o objetivo de
criar quatro vantagens essenciais, nomeadamente a capacidade de:
•
•
•
•

Manter a prestação de serviço em situações onde outros são incapazes;
Procurar negócios de maior risco;
Ter um desempenho diário de excelência e criar uma imagem de resiliência;
Receber um tratamento superior por parte dos interessados com impacto ao nível do
financiamento, da valorização dos ativos e da capacidade de recrutar os melhores
talentos; Elahi (2010).

O processo de gestão do risco organiza-se geralmente em três etapas; a identificação do risco,
a avaliação do risco e a mitigação do risco, segundo os autores Wagner & Bode (2009), que
não fazem referencia ao plano de contingência, pois há outras estratégias para além da
mitigação. A importância da monitorização contínua do risco, deve-se à natureza iterativa do
processo de adaptação dos requisitos da empresa ao ambiente em mudança e também à
permanente mudança de contextos.
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Os autores Kleindorfer & Saad (2005) consideram que apenas os riscos identificados podem
ser avaliados e geridos, pelo que a qualidade das atividades de identificação do risco é crucial
para o processo de gestão. Uma maior capacidade de identificação do risco empresarial, permite
uma melhor avaliação do risco com vantagens significativas na definição de ações de mitigação
e contingentação. A evidência da existência de impacto no desempenho da empresa, devido ao
processo medição do risco, permite disponibilizar casos de negócio que justificam o
investimento na gestão do risco.
Segundo Craighead, et al., (2007) a severidade dos problemas é influenciada pelo tempo que a
empresa demora a compreender os riscos ou a predizer o respetivo impacto. As empresas
necessitam de desenvolver a capacidade para prever os problemas com maior antecedência,
afim de avaliar o risco nas suas maiores vertentes, já que na sua totalidade é impossível, para
que os respetivos esforços de mitigação possam ter efeito. O esforço não orientado, de
identificação de novos riscos leva a uma má utilização dos recursos limitados da empresa.
Torna-se necessário definir campos de observação e descobrir as potenciais fontes do risco e
vulnerabilidade com a menor utilização de recursos.
Os campos de observação, correspondem a áreas que circundam as fontes de risco ou incluem
atividades significativas da empresa. É essencial conhecer os componentes, processos e
fornecedores mais críticos da empresa, de forma a orientar os recursos para as áreas mais frágeis
da cadeia de abastecimento, conforme Hallikas, et al., (2002).
A ISO 21500: 2012 fornece orientação para a gestão de projetos e pode ser usada por qualquer
tipo de organização, incluindo organizações públicas, privadas ou comunitárias, e para qualquer
tipo de projeto, independentemente da complexidade, tamanho ou duração. Fornece descrição
de alto nível de conceitos e processos, que são considerados para formar boas práticas em gestão
de projetos. Os projetos são colocados no contexto de programas e portfólios de projetos, no
entanto, esta ISO não fornece orientação detalhada sobre a gestão de projetos. Os tópicos
relativos à gestão geral são abordados apenas no contexto da gestão de projetos.
Segundo a norma ISO 31000: 2009, figura nº2; o processo de Gestão do Risco é a aplicação
sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão do risco envolvendo as seguintes
etapas:
•

Comunicação e Consulta – Fornecer, partilhar ou obter informações, dialogando com os
Interessados na empresa;
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•

Estabelecimento do contexto – Definição das referências (Critérios do Risco) em relação
às quais a significância de um risco é avaliada (ex. normas, leis, políticas);

•

Apreciação do risco:
o Identificação do risco – Reconhecimento das fontes do risco e respetivas causas,
descrição dos riscos (consequências/probabilidade);
o Análise do risco – Compreensão da natureza e determinação do nível do risco;
o Avaliação do risco – Comparação dos resultados da análise do risco, com os
critérios do risco para determinar se é aceitável.

•

Tratamento do risco – Processo (no âmbito do processo de gestão do risco) para
modificação o risco;
o Risco residual – Risco que subsiste após o tratamento do risco.

Figura 2 – Relações entre os princípios, o quadro organizacional e o processo de gestão do risco; (NP ISO
31000:2013).
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Figura 3 – Exemplo de matriz de classificação do nível do risco - [Probabilidade:
1-Improvável; 2-Possível; 3-Provável]; (Hernández et al., 1996).

O nível do risco no exemplo da figura nº3, (embora errada do ponto de vista científico, uma vez
que as duas vertentes não podem ser multiplicadas para encontrar o valor do risco), pode ser
descrito como:
•

Alto (vermelho) - Risco não aceitável, requerendo o desenvolvimento de novos
mecanismos de controlo ou aperfeiçoamento dos existentes;

•

Médio (amarelo) - Risco aceitável após monitorização da aplicação e do desempenho
dos mecanismos de controlo existentes. Se o nível de risco não for reduzido na próxima
avaliação é necessário aperfeiçoar os controlos existentes;

•

Baixo (verde) - Aceitação do risco com manutenção dos controlos existentes.

No processo de gestão de riscos, a etapa da sua identificação é a base principal de todo o
trabalho, conforme os autores Liu & Guo (2009) e Jun, et al., (2011). No entanto é ainda aquela
que apresenta mais desafios, segundo Hagigi & Sivakumar (2009).

A redução do risco pode ser efetuada reduzindo a sua probabilidade (prevenção), ou a sua
gravidade (consequência), (OHSAS 18001, 2007). O guia ISO 73-X 50-2517 (Gestão de Riscos
- Vocabulário) oferece definições dos elementos-chave da gestão do Risco:

7

•

O evento é a ocorrência de um conjunto particular de circunstâncias;

•

A consequência é o resultado de um evento;

•

A probabilidade é o grau de probabilidade para o evento acontecer;

•

A fonte é o elemento ou atividade que gera o risco e potenciais consequências.

Norma de Gestão de Riscos - Federation European Risk Management Association.
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A abordagem ao risco pode ter várias estratégias:
•

Mitigação, que incide sobre as medidas tomadas para reduzir a probabilidade de que um
evento indesejável ocorra;

•

Deflexão, o qual consiste em modificar a direção de o impacto da ocorrência de um
evento indesejado;

•

Criação de um plano de medidas para reduzir o impacto a um resultado desejável;

•

Evitar assumir o risco descontinuando atividades e a respetiva exposição;

•

Retenção ou aceitação de risco.

A gestão de risco em projetos, inclui os processos de gestão do risco nomeadamente; o
planeamento, a identificação, a análise, o planeamento de respostas e a monitorização e controlo
do risco no projeto. Na descrição dos processos de gestão, o PMBOK8 refere que estes incluem:
“…todas as atividades do patrocinador do projeto e da organização executante que determinam
as políticas segurança, objetivos e responsabilidades, de modo que o projeto seja planeado e
executado de forma a evitar acidentes, que causam, ou têm o potencial de causar, danos
pessoais, mortes, ou danos materiais”. É definida a necessidade de gestão da segurança, em
ambiente de projeto, nomeadamente através da comunicação entre todas as partes interessadas
(PMBOK® Guia, 2008b).
Em ambientes industriais, a gestão de projetos é muitas vezes deficiente relativamente aos
riscos de SST. Esta deficiência manifesta-se, com o aparecimento de problemas associados às
práticas de segurança industriais e explica-se geralmente com o fraco conhecimento e
incorporação da SST durante a fase de projeto, conforme os autores Badri, et al., (2012b).
O autor Moosa (2007) abordou o tema da gestão do risco operacional. Segundo o Basel
Committee on Banking Supervision (2001); o risco operacional é “o risco de perda resultante
da falha ou inadequação de processos internos, de pessoas, sistemas ou acontecimentos
externos”. Sendo um conceito muito lato que pode incluir muitos riscos diferentes que colocam
em causa a normal execução do negócio.

8

PMBOK identifica um subconjunto de conhecimentos em gestão de projetos, amplamente reconhecido como boa prática,
sendo por isso utilizado como base pelo PMI. Uma boa prática não significa que o conhecimento e as práticas devam ser
aplicados uniformemente a todos os projetos, sem considerar se são ou não apropriadas. Fornece e promove um vocabulário
comum para se discutir, escrever e aplicar a gestão de projetos possibilitando o intercâmbio eficiente de informações entre os
profissionais de gestão de projetos. O guia é baseado em processos e subprocessos para descrever de forma organizada o
trabalho a ser realizado durante o projeto. Essa abordagem assemelha-se à empregada por outras normas como a ISO 9000 e o
Software Engineering Institute's, CMMI.
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As categorias de eventos abrangem:
•
•
•
•
•
•
•

Fraude interna – perdas devidas a roubo de ativos, evasão fiscal, valorização
intencionalmente errada de ativos, corrupção;
Fraude externa – perdas devidas a roubo de informação, danos devidos a hackers, roubos
e falsificações por terceiros;
Práticas dos trabalhadores e segurança no trabalho – perdas devidas a descriminação,
política de remuneração, saúde e segurança dos trabalhadores;
Práticas de Clientes, Produtos e Negócios – perdas devidas a manipulação de mercado,
antitrust, comércio injusto, defeitos, quebras do dever fiduciário;
Quebras de ativos físicos – perdas devidas a danos físicos, desastres naturais, terrorismo,
vandalismo;
Falhas de sistemas ou de continuidade de negócio – perdas devidas a falhas de serviços
básicos (ex. energia), falhas de software, falhas de hardware;
Gestão da execução, entrega e gestão de processos - Erros na entrada de dados, erros de
contabilidade, falhas no reporting obrigatório, perda negligente de ativos de clientes.

O risco operacional, só foi identificado recentemente como algo que deve ser ativamente
medido e gerido pela organização, para atingir os objetivos perante os stakeholders, incluindo
shareholders, clientes e gestão. Estes objetivos incluem a sobrevivência futura da organização,
evitar downgrades por agências de rating e a manter-se solvente para anos vindouros.
Embora inicialmente o risco operacional fosse definido para capturar todas as fontes de risco,
além do risco de mercado e de crédito, várias definições mais específicas de risco operacional
tornaram-se bem conhecidas. Controlos internos eficazes ajudam a minimizar erros internos,
como a fraude por parte do pessoal e falhas na execução das obrigações em tempo útil. O
fracasso da governança corporativa pode levar a maus controlos internos.
A British Bankers Association definiu como o "risco associado a erros humanos, procedimentos
e controlos inadequados, atividades criminosas fraudulentas”; “o risco causado por deficiências
tecnológicas, avarias do sistema”; todos os riscos que não são "bancários" e decorrem de
decisões de negócios como da ação competitiva, preços, etc.; “risco jurídico e risco da relação
comercial, não cumprimento de requisitos regulatórios ou impacto adverso na reputação do
banco”; "fatores externos, incluindo desastres naturais, ataques terroristas e atividades
fraudulentas, etc...". Esta definição abrangente é mais restrita que as definições fornecidas pelo
Comité de Basileia, segundo o autor Panjer (2006).

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 22

O autor Moosa (2008) apresenta ainda argumentos críticos ao Acordo de Basileia II, em
particular à abordagem avançada de medição de risco operacional e identifica o "bom", "ruim"
e "feio", no que diz respeito às práticas relativas à implementação das disposições relativas ao
risco operacional. Em particular, argumenta que a abordagem de medição avançada não é viável
em termos de custo-benefício, e que só serve provavelmente para distrair as instituições
financeiras da verdadeira tarefa de gestão do risco operacional. São apresentados argumentos
fortes, contra a abordagem puramente quantitativa relativamente à gestão do risco operacional.

Demonstra ainda, como a carga de capital estimado e produzido usando a abordagem de
distribuição de perdas sugerida no Basileia II, é tão sensível aos pressupostos subjacentes, que
os bancos podem manipular os seus modelos internos de modo a produzir o menor custo de
capital possível. O Método de Medição Avançada é usado pelos grandes bancos internacionais
e aumenta a desigualdade competitiva relativamente às outras entidades, quando se pretendia,
ao invés, antes criar um jogo nivelado.

Os autores Straub & Welke (1998) abordaram o tema do risco de segurança de sistemas de
informação (SSI), propondo uma agenda para os responsáveis gerirem esse problema,
nomeadamente através de políticas e orientações para uso correto dos sistemas e incentivos (ex.
lembretes), para induzir boas práticas nos utilizadores.

Considera-se que a segurança informática tem cinco objetivos principais: a integridade, ou seja,
garantir que os dados mantêm as suas caraterísticas originais; a confidencialidade, que consiste
em garantir que só as pessoas autorizadas tenham acesso à informação; a disponibilidade,
garantindo o acesso permanente; o não-repúdio, que permite garantir que uma transação não
possa ser negada; a autenticação, bloqueando os utilizadores sem credenciais válidas.

A segurança da informação é necessária porque a tecnologia aplicada à informação cria riscos.
Em geral, a informação pode ser revelada de forma inadequada (isto é, a sua confidencialidade
pode ser comprometida), modificada de forma inadequada (isto é, a sua integridade pode ser
comprometida), destruída ou perdida (ou seja, a sua disponibilidade pode ser comprometida).

O risco de segurança da informação é assim a perda direta (ex. por meio da redução do valor
do próprio ativo de informação) ou indireta (ex. por interrupção do serviço, danos à reputação
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do proprietário da informação, perda de vantagem competitiva, responsabilidade legal ou outros
mecanismos) resultante da violação dos princípios de integridade, confidencialidade,
disponibilidade, não-repúdio e/ou autenticação, segundo Blakley, et al., (2001).

A ISO/IEC 27005:2011 - Tecnologia da informação; Técnicas de segurança, gestão da
segurança da informação, fornece diretrizes para gestão de risco de segurança da informação.
Suporta os conceitos gerais especificados na norma ISO/IEC 27001 e destina-se a auxiliar a
implementação satisfatória da segurança da informação com base numa abordagem de gestão
de riscos.
Conforme os autores Cárdenas, et al., (2008); que propõem uma nova estrutura matemática para
analisar ataques contra sistemas de controlo, abordando-as como temas específicos de
investigação:
1.

- detetar ataques;

2.

- sobreviver a ataques.

Estes sistemas baseados em computadores, monitorizam e controlam processos físicos, sendo
normalmente designados por sistemas de controlo de supervisão e sistemas de dados de
aquisição (SCADA)9, (ex. usados em controle industrial e em infraestruturas críticas), e são
dotados de sensores, atuadores, unidades de processamento de controle e dispositivos de
comunicação. A rede de controle, transporta dados em tempo real entre os controladores e as
estações de trabalho supervisionadas por operadores.
A ISO (International Organization for Standardization), tem vindo recentemente a procurar
colmatar as lacunas na gestão do risco empresarial, há muito reconhecidas, com a chegada da
norma de referência ISO 31000:2009, que enquadra a gestão dos riscos dentro das organizações.
Inclui princípios e diretrizes gerais para a gestão do risco (sem especificar categorias de riscos),
sendo aplicável em qualquer indústria.

9

Supervisory Control and Data Acquisition - Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados; também chamado de software
supervisor ou software SCADA, são sistemas que utilizam software para monitorizar e supervisionar variáveis e os dispositivos
de sistemas de controle conectados através de controladores (drivers) específicos. Estes sistemas podem assumir topologia
monoposto, cliente-servidor ou múltiplos servidores-clientes. Tendem a libertar-se de protocolos de comunicação proprietários.
Permitem realizar operações de leitura e escrita nas áreas de memória de dados e imagem (I/O) dos dispositivos PACs
(Controladores Programáveis Automação), módulos DAQ (aquisição de dados), controladores lógicos programáveis (CLPs),
controladores singleloop/multloop, sistemas de fieldbus, etc...
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Esta norma, pretende potenciar a gestão de riscos dos processos noutros padrões ISO já
reconhecidos (ex. ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 201510). Oferece uma abordagem comum para
o estabelecimento de formas de abordar os riscos, não é uma norma de certificação. Figura nº4.

Figura 4 – Integração da Gestão do Risco com a NP EN ISO 9001: 2015 num contexto de
conformidade legal e gestão de competências; adaptado de Fernandes (2015).

Os referenciais normativos que enquadram requisitos de gestão do risco (ex. ISO 31000: 2009
ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2105, OHSAS18001; ISO 27001: ISO 22000, ISO 50001),
encontram-se atualmente alinhados em termos de conceitos e estrutura, permitindo a sua
implementação faseada e integrada.
Em termos de requisitos adicionais destes normativos, relevantes para este trabalho, destacamse:
•

A análise do contexto interno e externo;

•

A adoção de uma abordagem de gestão baseada no risco;

•

A identificação das competências necessárias para o pessoal realizar o seu trabalho e do
conhecimento necessário para atingir a conformidade dos produtos e serviços;

•

A gestão de alterações operacionais (muito centrada ainda nas alterações imprevistas).

10

A ISO 14001:2015; faz parte de uma série de referenciais internacionais aplicáveis a qualquer organização. Baseada no ciclo
de melhoria contínua – Planear, Fazer, Controlar, Atuar – e especifica os requisitos mais importantes para identificar, controlar
e monitorizar os aspetos ambientais de uma Organização, bem como, para gerir e melhorar todo o sistema de gestão.
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A estrutura das normas é idêntica nomeadamente nos capítulos iniciais. Exemplifica-se com a
estrutura da ISO 9001: 2015, e respetivos aspetos distintivos relativamente à anterior versão de
2008; descriminado detalhadamente no Anexo I.
A autora Rebecca (2012) abordou o tema das colisões rodoviárias em veículos de mercadorias
com menos de 4,5 toneladas, analisando as causas de ferimentos ocupacionais. Os artigos sobre
gestão das frotas de veículos, focam-se tradicionalmente nas questões relacionadas com os
ativos e pouco na gestão da saúde e segurança no trabalho, conforme Haworth, et al., (2000).
No entanto, existe um conhecimento considerável sobre os fatores de risco dos acidentes com
veículos (OMS - Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial, 2004), e uma parte destes
fatores podem ser controlados pelos empregadores.
Existem poucos estudos que documentam práticas de gestão de segurança usadas por
organizações, nomeadamente por falta de ferramentas de medição padronizadas, capazes de
capturar o complexo sistema de políticas e práticas de gestão de risco que uma organização
pode implementar. Nenhuma ferramenta de auditoria de gestão de risco, incide especificamente
sobre a gestão de segurança da frota de veículos, impedindo assim a autoavaliação por parte
das organizações relativamente às melhores práticas.
Gestão de Riscos de Segurança de Pessoas e Bens
Os autores Adel, et al., (2012) desenvolveram o tema da gestão do risco de segurança e saúde
no trabalho em ambientes industriais, concluindo que a gestão de projetos nestes ambientes tem
geralmente deficiências, que se manifestam como problemas ao nível das práticas instituídas.
Esta situação pode ser explicada pelo fraco conhecimento das organizações e equipas de projeto
relativamente ao tema da saúde e segurança no trabalho.
É efetuada uma revisão crítica de práticas industriais, destinadas a abordar este tipo de riscos
durante a execução dos projetos, introduzindo ferramentas e métodos para esse fim. A indústria
usa a gestão de projetos rigorosa, modernas e seguras instalações, regras robustas de saúde
ocupacional e segurança, mas os acidentes continuam a causar problemas humanos e sociais,
conforme os autores Shikdar & Sawaqed (2003) e Smallwood (2004).
Diversos setores industriais, deparam-se de forma contínua, com acidentes graves durante todas
as fases de projetos, apesar dos esforços para integrar a SST na gestão de risco do projeto. Essa
situação, leva-nos a examinar o estado atual da integração sistemática da gestão de riscos de
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SST na gestão de projetos e as práticas industriais de segurança, segundo Li, et al., (2009).
Classificação de dados de SST, figura nº5, adaptado de Badri, et al., (2012b).

Figura 5 – Classificação de dados de SST; adaptado de Badri, et al., (2012b).

A legislação passou a obrigar as empresas a integrar as medidas de SST, na conceção de
instalações e nos seus métodos de trabalho, segundo Rivas & Ruskin (2004). A integração da
gestão de riscos de SST, promove a transferência sistemática do conhecimento, incluindo uma
descrição das responsabilidades e a participação ativa de pessoal com experiência de campo,
conforme os autores Zachariassen & Knudsen (2002).
Esta abordagem refere-se nomeadamente e especificamente a métodos e ferramentas, como:
cartas de responsabilidade, cartas de avaliação, grupos de gestão do risco, cartazes e gráficos
que com listas de segurança e de controle, datas marcantes e verificações através de auditorias.
Os donos do projeto podem reforçar a segurança do projeto por meio de ações como a inclusão
de requisitos de segurança no contrato, promovendo a sensibilização para a segurança e préqualificação construtores com base na segurança.
Em um trabalho semelhante, os autores Lingard, et al., (2009) vieram ajudar as agências
governamentais australianas a integrar a SST nas práticas de gestão de projetos. O “modelo
cliente” é uma abordagem ao ciclo de vida do projeto, que garante transferência de informações
sobre SST, durante o contrato a toda a cadeia de interessados (cliente, desenhista, construtor e
utilizadores finais).
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Pretende-se assim o desenvolvimento de uma cultura de segurança, liderança e compromisso,
desenvolver relações de cooperação, promoção da SST no planeamento e design, consultoria e
comunicação de informações de SST para os interessados no projeto, gestão de SST riscos e
perigos, mantendo as medidas de SST eficazes em todo o ciclo de vida do projeto, avaliando o
desempenho em matéria de segurança.
Entre as melhores práticas propostas de desenho das atividades, salienta-se: a minimização da
quantidade de trabalho noturno, não permitindo horários que prevejam horas extraordinárias
sistemáticas; fornecer uma área de trabalho simples, desobstruída e espaçosa nomeadamente,
em torno de todos os equipamentos mecânicos, assim como a verificação da posição de
equipamentos e painéis de controlo, separando as áreas de circulação das áreas de trabalho.
A segurança das operações depende do nível de comunicação dos riscos e normas, bem como
das atitudes, motivação, especialização, saúde e condição física do trabalhador. O local de
trabalho é influenciado pelo congestionamento, pela qualidade do planeamento dos trabalhos e
das atividades de manutenção. Outros fatores de risco, incluem a cultura prevalecente em
matéria de segurança e gestão de riscos e o clima económico em que a empresa opera, assim
como os cuidados tomados na fase de conceção e o grau de compromisso por parte das empresas
envolvidas, conforme Gibb, et al., (2006).
Gestão da segurança da circulação em empresas ferroviárias
Ao autores Jeffcott, et al., (2006) afirmam que a cultura de segurança organizacional, reflete as
atitudes e comportamentos que os indivíduos compartilham ao considerar e reagir aos perigos
e riscos. Em primeiro lugar argumentam que a confiança é um conceito subdesenvolvido e
importante, em relação às teorias de cultura de segurança e organizações de alta confiabilidade.
As conclusões de um estudo qualitativo de dois anos, sobre as empresas de exploração
ferroviária (TOCs)11 no Reino Unido, procurou compreender em pormenor as ligações entre a
cultura da segurança e a indústria ferroviária pós-privatizada.
Foram realizadas entrevistas em profundidade e grupos focais com uma abrangência de mais
de 500 funcionários, de quatro organizações, representando todos os principais níveis
funcionais.

11

Train Operating Companies
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A análise sugere que a privatização de 1993 e a subsequente reestruturação organizacional do
sector ferroviário no Reino Unido, tiveram importantes repercussões tanto na cultura de
segurança como nas relações de confiança. As conclusões incidem em três elementos-chave
dentro de teorias sobre “organizações seguras” (flexibilidade, compromisso e aprendizagem),
discutindo a forma como o modelo de organização segura pode ser influenciado por questões
de confiança (pese embora o âmbito da segurança seja regulado e fiscalizado estatalmente).
Os autores An, et al., (2011) concluem que gestão de riscos se está a tornar cada vez mais
importante para as empresas ferroviárias, afim de salvaguardar os seus passageiros e
empregados, melhorando simultaneamente a segurança e reduzindo os custos de manutenção.
No entanto, em muitas circunstâncias, a aplicação de ferramentas probabilísticas de análise de
risco pode não dar em resultados satisfatórios, porque os dados de risco estão incompletos ou
porque há um alto nível de incerteza envolvido nos dados de risco.
Os autores propõem o desenvolvimento de um sistema de gestão de risco, para análise de risco
ferroviário, utilizando abordagem de raciocínio distribuída/difusa (fuzzy) e processos de
tomada de decisão hierárquica distribuída. No sistema proposto, a abordagem de raciocínio
difusa (FRA)12 é empregada para estimar o nível de risco de cada evento perigoso, em termos
de frequência de falha, gravidade de consequência e probabilidade de consequências, permite
informações aproximadas no processo de análise de risco.
A técnica do processo de hierarquia analítica difusa (Fuzzy-AHP)13 é então incorporada ao
modelo de risco, para usar a sua vantagem na determinação da importância relativa das
contribuições de risco, para que a avaliação de risco possa ser progressiva do nível de risco até
ao nível de risco aceitável/pretendido e finalmente ao nível do sistema.
Este sistema de avaliação de riscos, pode avaliar de forma eficaz e eficiente, os dados de risco
qualitativos e quantitativos e as informações associadas a um sistema ferroviário, o que
proporcionará aos analistas de risco ferroviário, gestores e engenheiros um método e uma
ferramenta para melhorar a gestão da segurança dos sistemas ferroviários e assim definir
normas de segurança. É utilizado um estudo de caso sobre a avaliação de risco de shunting no
depósito de Hammersmith14, para ilustrar a aplicação do sistema de avaliação de risco proposto.
12

Fuzzy Reasoning Approach

13

Fuzzy Analytic Hierarchy Process

14

Hammersmith is a district of west London, England, located 4.3 miles (6.9 km) west-southwest of Charing Cross.
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O autor Hirsch (2006), resumiu a experiência dos metros de Londres e Paris na monitorização
de precursores de acidentes ao longo de vários anos, como parte da Análise de Risco
Quantificada (QRA)15, modelo para reduzir o risco e melhorar a segurança. Os precursores
analisados permitiram identificar as áreas ou eventos significativos com maior probabilidade
de causar mortos e feridos, permitindo orientar os investimentos para medidas de prevenção
dos eventos e atenuar as suas consequências.
Já os autores Sorensen (2002), Gunderson (2005) e Choudhry, et al., (2007) identificaram as
limitações associadas aos muitos estudos culturais de segurança, realizados ao longo dos anos
e que impedem o consenso nessa área. O regulador de segurança ferroviária do Reino Unido,
Gabinete de Regulamentação Ferroviária (TRG); “Office of Rail Regulation is now called
Office of Rail and Road” 16, demonstra a convicção de que é necessário um novo modelo de
análise da maturidade dos sistemas de segurança, segundo Ferguson & Anderson (2010).
Os autores Kyriakidis, et al., (2012) afirmam que a avaliação da maturidade de um sistema de
gestão de segurança não pode assentar apenas na análise dos dados de precursores, eventos
principais, lesões e mortes ocorridos na sequência da prestação de serviços, ao longo de um
período de vários anos, (dados fiáveis, completos e disponíveis).
O modelo de maturidade de segurança que propõem, figura nº6, assenta num questionário de
avaliação com diferentes critérios, para cada operador ferroviário, com uma escala numérica.
Os critérios incluem nomeadamente os seguintes aspetos:

15

•

Publicação de relatórios de segurança;

•

Periodicidade de monitorização de segurança;

•

A priorização de incidentes relacionados com a segurança;

•

Os esforços para mitigar os riscos e evitar incidentes;

•

Descrição dos procedimentos de segurança, incluindo o registo de perigos;

•

Monitorização de riscos residuais.

Quantitative Risk Assessment

The Office of Rail Regulation (ORR) is the independent safety and economic regulator for Britain’s railways. It is responsible
for ensuring that railway operators comply with health and safety law. It regulates Network Rail’s activities and funding
requirements, regulates access to the railway network, licenses the operators of railway assets and publishes rail statistics.
ORR is also the competition authority for the railways and enforces consumer protection law in relation to the railway.
16
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Figura 6 – Modelo de Maturidade da Segurança proposto; adaptado de Kyriakidis, et al., (2012).

Os autores Robson, et al., (2007) sugerem um conjunto de práticas especiais de gestão de
segurança e características que ajudam a prever os resultados de segurança. Estes fatores podem
ser interpretados como sinais da maturidade da cultura de segurança de uma organização.

Segundo Fleming (2001) a gestão eficaz da segurança implica, entre outros fatores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O envolvimento da gestão e supervisão das operações;
O interesse e compromisso com a segurança;
A comunicação eficaz e consulta/participação dos trabalhadores na gestão da segurança;
a clara responsabilidade da gestão da segurança;
A integração da segurança nas diferentes funções de gestão;
A gestão sistemática dos riscos dos processos;
Auditorias regulares, aos sistemas de registo de ocorrências de SST e processos de
melhoria contínua;
A padronização de procedimentos operacionais;
A formação sobre segurança;
As práticas de contratação relevantes para a segurança;
O ambiente de trabalho;
O uso de tecnologia compatível com a segurança;
A organização do trabalho (ex. a carga de trabalho e pressão), consistente com a
segurança, conforme Shannon, et al., (1997).
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Os autores Mitchell, et al., (2012) analisaram o tema da liderança e compromisso da gestão,
relativamente à gestão de segurança de frotas de veículos, concluindo que a segurança da frota
é conseguida através de uma postura pró-ativa de gestão de risco; se existir consulta entre a
gestão e os trabalhadores sobre questões de segurança, envolvendo os trabalhadores no processo
de tomada de decisão.
Prevenção de ocorrências de segurança
O planeamento e gestão dos recursos dedicados à melhoria da segurança, implica um
conhecimento profundo do perfil de risco da organização. Isso requer a análise de um número
significativo de acidentes e percursores de acidentes, ao longo de um período de tempo
significativo, a fim de definir os perigos associados às diferentes atividades e a respetiva
tipologia de riscos.

Os autores Kutsch & Hall (2010) afirmam que os acidentes são geralmente causados por
interações entre recursos humanos, e entre estes e vários fatores de risco (trabalho com
equipamentos ou matérias perigosas). Os problemas aparecem normalmente associados ao
desconhecimento e/ou ao incumprimento de práticas, bem como a comportamentos de risco.
Conforme os autores Gibb, et al., (2006) que identificaram as quebras de segurança que levaram
a acidentes e sugeriram ações para reduzi-los, propondo um modelo de priorização dos fatores
de risco. São analisadas as interações entre a equipa de trabalho, o local de trabalho e o
equipamento para determinar como ocorreram os acidentes, verificando-se que estes são
influenciados por diversos fatores, tais como natureza da operação, o comportamento do
trabalhador e a comunicação dentro da equipa de trabalho.
É também proposto um outro modelo por Suraji, et al., (2001) sobre possíveis melhorias nos
locais de trabalho. Considera-se essencial dispor de meios para a investigação de acidentes,
para a realizando auditorias de segurança e a implementando sistemas de gestão de risco.
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As causas dos acidentes podem ser classificadas segundo dois tipos de fatores de risco:
•

Fatores Próximos; são os problemas relacionados com o planeamento, controle de
projetos, operações de construção, condições de trabalho e capacidade de resposta
perante o perigo. O estudo revelou que os fatores próximos podem causar 80% de todos
os acidentes na indústria da construção.

•

Fatores Distantes; incluem restrições colocadas nas fases de conceção, projeto gestão,
gestão de um negócio e seus subcontratados, entre eles aspetos como a influência das
decisões, restrições organizacionais e problemas relacionados com o ambiente interno
da organização.

Os autores Fung, et al., (2010) com base num estudo estatístico com a duração de quarenta
meses, num projeto de construção, identificaram 14 tipos de postos de trabalho e 18 tipos de
acidentes.
Sublinham a necessidade de avaliar os riscos de uma forma mais rápida e sistemática, em
resposta a acidentes de trabalho, como aspeto crítico para aumentar a segurança.
São propostas quatro etapas no desenvolvimento deste princípio:
•

Examinar as questões de segurança em vigor;

•

Investigar e identificar os vários tipos de riscos associados às diferentes atividades;

•

Desenvolver uma ferramenta baseada no modelo de RAM 17;

•

Realizar um estudo de caso para verificar a confiabilidade do modelo proposto.

Os autores Sansakorn & Na (2015) propõem a construção de um modelo de avaliação de risco
segurança, figura nº7;

17

Risk Assessment Model
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Figura 7 – Construção do modelo de avaliação de risco segurança; adaptado de Sansakorn & Na (2015).

Em ambiente industrial, os autores Toulouse, et al., (2005) usaram conceitos de ergonomia e a
metodologia de fabrico Lean18, para integrar a SST em projetos de melhoria contínua,
concluindo que o sucesso varia de acordo com as prioridades e motivação da gestão de topo.
Os autores analisaram o tema da melhoria da intervenção ergonômica, para prevenir lesões
músculo-esqueléticas (LME), tendo como orientação de desenvolvimento de ferramentas a
18

Lean manufacturing, traduzível como manufatura enxuta ou esbelta, também chamado de Sistema Toyota de Produção é
uma filosofia de gestão focada na redução dos sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, transporte, excesso
de processamento, inventário, movimento e defeitos). Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo
de produção diminuem. As ferramentas "lean" incluem processos contínuos de análise (kaizen), produção "pull" (no sentido de
kanban) e elementos/processos à prova de falhas (Poka-Yoke).
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abordagem pela ergonomia participativa, segundo St-Vincent, et al., (2000). Esta abordagem
foi efetuada no âmbito de um programa de intervenção LER (lesão devido ao trabalho
repetitivo), aplicado entre 1997 e 2000, em mais de uma centena de empresas. As intervenções
de ergonomia participativa têm-se revelado viáveis, principalmente em empresas em
crescimento e com os recursos necessários para mobilizar pessoal dedicado a resolver questões
de SST.
É mais difícil intervir em empresas que enfrentam problemas económicos, onde
consequentemente a prioridade é colocada essencialmente na melhoria da produtividade,
conforme Archer (2000). No presente ambiente económico, muitas PME são obrigadas a
melhorar a sua produtividade para sobreviver, e, portanto, as preocupações sobre SST podem
ficar relegadas para um segundo plano; o que é um erro, pois os custos de acidentes não estão
a ser contabilizados.
Realizaram ainda um estudo, para analisar a viabilidade de integrar a prevenção de lesões
músculo-esqueléticas e outras questões de SST, usando uma abordagem de melhoria de
produtividade PVA19-Kaizen20 com base na contribuição da ergonomia. Esta abordagem
consiste em aplicar os métodos de produção de valor acrescentado (VAP), por meio da
abordagem de blitz21 Kaizen.

A sua implementação na empresa depende da criação de um grupo de trabalho, incluindo os
trabalhadores e um consultor/facilitador. O grupo de trabalho é responsável por resolver os
problemas de produtividade usando métodos de PVA-Kaizen. As soluções que abordam, a
reorganização do trabalho em geral, exigem pouco investimento financeiro e são definidas pelo
grupo.

19

A produção de valor acrescentado (PAV) é uma abordagem global de fabricação, em que pode produzir mais barato e mais
rapidamente, garantindo melhor qualidade. A versão Quebec de melhoria contínua foi desenvolvida no início de 1990 pelo
Ministério da Indústria e Comércio afim de permitir às PME enfrentarem os desafios da concorrência internacional. Como tal,
o PVA empresta a sua metodologia e ferramentas para o Kaizen e Lean Thinking
20

Kaizen do japonês, significa melhoria. Na década de 50, Taiichi Ohno desenvolveu na Toyota e estabeleceu as bases de
Kaizen, originalmente responsabilidade da equipa de gestão. O conceito, evolui, resultando em equipa Kaizen. Os trabalhadores
refletem em melhorias para o seu negócio, em seguida, criam um plano de ação para alcançá-lo. Neste caso Kaizen é melhor
definida como uma ferramenta do que como um método de melhoria contínua.
21

blitz abreviação de blitzkrieg; "Qualquer ataque súbito overpowering", um Blitz Kaizen poderia ser definido como "um
esforço repentino e poderoso para tirar algo separado e colocá-lo novamente juntos de uma maneira melhor. "O que é
desmontado é geralmente um Processo, sistema, produto ou serviço".

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 35

O estudo tem duas etapas:
•

Realização de entrevistas para destacar os pontos de vista dos gestores e consultores das
empresas sobre o interesse da melhoria contínua;

•

O acompanhamento das intervenções PVA-Kaizen em quatro empresas para identificar
as características da abordagem e conduta dos consultores de melhoria contínua no que
diz respeito à integração da SST e ergonomia.

Os autores Shen & Walker (2001) propuseram outra abordagem para integrar a SST na gestão
da qualidade e ambiente em projetos, propondo melhorias nos indicadores de desempenho e
prazos de projeto, que tenham em conta a necessidade de analisar os riscos de SST e de gestão
ambiental.
A integração de dois especialistas em prevenção e um ergonomista na equipa de projeto,
permitiu o desenvolvimento de estratégias de SST, para eliminar um grande número de riscos
na fonte e para estabelecer um programa de prevenção, antes do arranque da fábrica.
O aumento do nível de operação dos equipamentos, foi outro dos benefícios resultantes das
medidas de prevenção propostas pelos especialistas.
Prevenção de ocorrências de acidentes em transporte ferroviário
Segundo Kim, et al., (2010) o erro humano, é considerado como a mais significativa fonte de
acidentes ou incidentes de segurança em sistema críticos. O estudo analisou as estatísticas sobre
acidentes ferroviários na Coreia do Sul entre 1998 e 2007, concluindo que 68% dos acidentes
de comboio envolvendo colisões, descarrilamentos e incêndios foram atribuídos a erro humano
e 92% dos acidentes de cruzamentos de nível foram causados por erro humano.
Os autores propõem um modelo computorizado, figura nº8, para analisar o erro humano em
operações ferroviárias (Computer-Aided System for Human Error Analysis and Reduction CAS-HEAR). O modelo apoia os analistas na procura de múltiplos níveis de causas do erro,
segundo relações causais, usando ligações predefinidas entre fatores contextuais e fatores
causais, e entre estes últimos de forma integrada. O modelo ajuda ainda à análise de forma e a
não perder nenhum aspeto relevante do erro humano, tendo o protótipo CAS-HEAR sido
avaliado por nove investigadores de organizações ferroviárias coreanas.
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Figura 8 – Modelo de causalidade de acidentes HEAR adaptado de Kim, et al., (2010).

O autor Svenson (1991) desenvolveu um modelo que descreve a interação entre sistemas
organizacionais técnicos e humanos, que possibilitam a ocorrência de um acidente, permitindo
a análise por especialistas de acidentes ocorridos e a respetiva contribuição desses fatores. O
modelo possibilita também a análise preditiva de condições de segurança, indicando pistas para
a introdução de melhorias e levantando questões sobre outros elementos, como o custo, a
viabilidade e eficácia dos diferentes meios de aumento da segurança.
Conforme os autores Gander, et al., (2011) que estudaram o desenvolvimento de sistemas de
gestão da fadiga no setor ferroviário, identificando a responsabilidade da gestão em três níveis:
•

Responsabilidade regulatória, associada ao regime normativo e de fiscalização de cada
estado e a nível internacional;

•

Responsabilidade da indústria/organização, associada aos normativos e práticas internos
da empresa;
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•

Responsabilidade individual, associada ao comportamento dos indivíduos.

A fadiga difere de outros perigos no local de trabalho (ex. ruído, poeira, substâncias tóxicas),
sendo uma responsabilidade partilhada pelos empregadores e trabalhadores.
Os autores Arnold & Hartley (2001) identificaram fatores organizacionais que podem ter
impacto sobre a fadiga em transporte:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Os ambientes normativos e culturais de fiscalização;
O tamanho da empresa;
A natureza do negócio (quem / o que é transportado, onde e quando);
O nível de compromisso com a saúde e segurança (a cultura de segurança) na empresa;
A presença de sistemas de gestão segurança, incluindo sistemas para criação de
relatórios sobre questões de segurança;
A natureza e extensão da supervisão (em operações de transporte os trabalhadores
deslocam-se e podem estar fora do contato e supervisão direta por longos períodos de
tempo);
Práticas de remuneração (pagamento pela viagem, por hora, horas extras taxas, etc.);
Conhecimento sobre a fadiga entre os funcionários em todos os níveis da organização;
Perceção que os trabalhadores individuais têm da qualidade de trabalho e da vida
doméstica.

O desempenho do trabalhador é sistematicamente afetado por uma variedade de fatores, numa
abordagem abrangente de gestão do risco de fadiga. Nomeadamente considera-se que o
desempenho:
•

•
•
•

Flutua ao longo do ciclo diário do relógio biológico circadiano, de modo que o risco de
fadiga é maior quando a capacidade de desempenho está reduzida, durante a noite
biológica;
É reduzido de um modo cumulativo pela diminuição dos períodos de sono;
Diminui com o aumento dos períodos de trabalho contínuo;
Diminui à medida que o tempo de uma tarefa aumenta, e a taxa de declínio é
influenciada pela intensidade das exigências de trabalho (workload).

As abordagens regulatórias para a gestão de risco de fadiga, iniciaram-se com a prescrição
tradicional do número de horas de trabalho, evoluindo para a redução geral do risco de fadiga,
através de uma abordagem multidimensional com aspetos como o limite da jornada máxima de
trabalho, as pausas de descanso mínimos, a formação, entre outros.
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Para além dos normativos internos às empresas do sector ferroviário, a europa emitiu legislação
relativa aos regulamentos do trabalho em funções críticas de segurança ferroviária, para
sistemas de gestão do risco, nomeadamente através da Diretiva Europeia de Segurança
Ferroviária. Os sistemas de gestão do risco, nomeadamente de aspetos de fadiga, são parte
integrante dos sistemas de gestão da segurança das organizações, cuja complexidade depende
da indústria e respetivos requisitos operacionais.
O autor Amalberti (2001) identificou três categorias de sistemas, de acordo com a probabilidade
de um acidente por número de eventos:
•
•
•

Sistemas perigosos - um acidente por 1000, sendo sistemas maioritariamente nãoprofissionais;
Sistemas regulados - um acidente por 100.000 eventos, por exemplo, condução,
indústrias químicas, etc…;
Sistemas ultraseguros - um acidente por milhão de eventos, por exemplo a aviação
comercial, ferrovia, indústria de energia nuclear.

A redução de pessoal aumenta a pressão sobre os restantes trabalhadores, para realizar escolhas
com impacto no risco de fadiga. A falta de pessoal é um dos riscos mais apontados na indústria
ferroviária do Reino Unido. A duração elevada dos períodos de formação e a escassez de mãode-obra qualificada, são apontadas como barreiras à implementação de boas práticas na gestão
de riscos de fadiga. O envelhecimento da força de trabalho cria situações em que elementos das
empresas, são propensos a trabalhar o máximo número de horas permitido, com a necessidade
da sua sensibilização no sentido de uma maior proteção, segundo Stone, et al., (2005).
Nos tipos de sistemas regulados e ultraseguros, torna-se necessário dispor de um registo de
riscos e respetiva gestão de risco, para minimizar o impacto sobre a segurança desses perigos
em matéria de segurança. Foram identificados três níveis de gestão da segurança:
•

Supressão de risco, por exemplo eliminando a programas de atividades associados com
níveis elevados de fadiga;

•

Mitigação do risco de fadiga, por exemplo, fornecendo tripulantes adicionais e a
oportunidade para descansar durante o trajeto, ou garantir que os horários incluem
escalas que permitem tempo suficiente para o sono de recuperação, ou proporcionar
educação aos membros da tripulação em estratégias pessoais para melhorar seu sono
durante os percursos;

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 39

•

Estratégias para manter a segurança operacional, quando os membros da tripulação
estão cansados, por exemplo através da utilização de automatização, rotação de tarefas,
etc. Este nível é fundamental, porque o risco de fadiga não pode ser eliminado pelos
anteriores dois níveis, particularmente a fadiga causada por fatores não relacionados
com o trabalho.

Nos trabalhos dos autores, Badri, et al., (2012) e Badri, et al., (2012b) são apontados um
conjunto de indústrias com elevado risco do trabalho, nomeadamente a indústria da construção,
fábricas de químicos, energia nuclear e a indústria de minério. Os problemas de segurança
podem resultar de qualquer uma das várias combinações de causas, as quais variam com o
sector.
O alto nível de risco é explicado pela natureza e características dos trabalhos, pelo nível
educacional dos trabalhadores, pela cultura de segurança e por problemas de comunicação. A
maneira mais eficaz para melhorar o desempenho de SST é identificar e eliminar os riscos na
fonte, segundo Glickman & White (2007).
A identificação e avaliação de riscos, torna-se assim uma tarefa primária da prevenção de riscos,
conforme Manuelle (2005). A análise de risco é a base do processo de gestão de riscos, segundo
Liu & Guo (2009) e Fung, et al., (2010). Conforme referido, esta apresenta ainda vários
desafios, Hagigi & Sivakumar (2009).
A indústria tentou adaptar os instrumentos e métodos de engenharia, para a avaliação dos riscos
de SST. Estes incluem gestão da qualidade e ferramentas, por exemplo; métodos de falha e
análise crítica (FMECA)22, análise de árvore de falhas (FTA)23, árvore de eventos (ET)24 e
análise da confiabilidade humana (HRA)25.
Os métodos quantitativos de gestão de riscos são amplamente utilizados em muitas áreas
industriais, segundo Fera & Macchiaroli (2009). Por exemplo na área aeroespacial e nuclear,
Skelton (2002). Estes métodos geralmente usam equipamentos e software para analisar os

22

Failure modes, effects and criticality analysis

23

Fault Tree Analysis

24

Event-Tree

25

Human Reliability Analysis
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dados. Os métodos quantitativos, são geralmente caros e exigem analistas especializados,
segundo Restrepo (1995).
Um dos métodos mais conhecidos, é o da revisão de segurança e de perigos e estudo de
operabilidade (HAZOP)26.
Este método usa uma técnica de análise de perigos dos processos (PHA)27, para estudar não
apenas os perigos de um Sistema, mas também os seus problemas operacionais, explorando os
efeitos de quaisquer desvios que possam ocorrer, relativamente às condições de design
estabelecidas, conforme o autor Calixto (2007).
Permite ainda a avaliação de situações complexas, com base no conhecimento de vários
parâmetros-chave de um sistema. Em muitas áreas industriais, os dados e as informações
utilizadas na avaliação risco são imprecisas e incompletas, diminuindo em muito a eficácia dos
métodos quantitativos, segundo os autores Ferdous, et al., (2009).
Os autores Pinto, et al., (2010) propõem um modelo qualitativo e avaliação de riscos de saúde
e segurança com base nos dados disponíveis, usando uma abordagem lógica fuzzy, concluindo
que as abordagens qualitativas para problemas centrados no homem são flexíveis o suficiente
para avaliar o risco.
Segundo os autores Aubert & Bernard (2004) que propõem um modelo conceptual para a
integração da saúde e segurança SST na avaliação de risco, com base numa análise multicritério
segundo um modelo de risco composto por três elementos. A fim de propor uma estrutura
conceptual para a identificação e avaliação dos riscos, que começou por traçar os elementos de
riscos que são utilizados para os passos da sua identificação. Uma vez que os elementos de risco
são identificados, as ligações de causalidade constituem a base da avaliação e a medidas de
controlo.

26

Hazard and Operability Studies- Hazard and Operability Analysis

27

Process Hazard Analysis, a systematic assessment of the potential hazards associated with an industrial process
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Figura 9 – Modelação de riscos e sua influência; adaptado de Badri, et al., (2012).

Os autores Badri, et al., (2012) apresentam uma abordagem semelhante, sem especificar que o
impacto de um evento indesejável pode incluir vários tipos de perda, figura nº 9. As ligações
de causalidade são identificadas pelos avaliadores e determinam como o impacto potencial de
um risco será avaliado. Cada ligação entre um acontecimento e um impacto define assim uma
possível rota de concretização de um risco.
A abordagem proposta é dividida em três fases e cada fase é dividida em etapas, descrevendo
todas as fases de gestão de risco, incluindo: 1 - Identificação de riscos; 2 - Avaliação de riscos
e; 3 - Ações; figura nº10. Esta abordagem utiliza vários métodos e ferramentas como;
sistemáticas observações, entrevistas, análise multicritério (AHP)28, análise de acidentes e
incidentes. A análise multicritério é usada para comparar os fatores de risco não os riscos
identificados.

Figura 10 – O papel das fontes de informação e da avaliação na gestão do risco; adaptado de Badri, et al., (2012).
28

Analytic Hierarchy Process.
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Figura 11 – Ligações entre eventos indesejáveis, fatores de risco e impacto; adaptado de Badri, et al., (2012).

A abordagem proposta permite identificar e priorizar rapidamente os riscos, permite ainda que
os avaliadores identifiquem as causas potenciais dos eventos de indesejáveis, figura nº11. A
simplicidade da abordagem deve facilitar seu uso em pequenas e médias empresas sem a
necessidade de um grande investimento.
De acordo com os autores Newnam & Watson (2011) os registos de acidentes efetuados em
bases de dados possam fornecer informações inestimáveis sobre estatísticas de acidentes, essa
informação é normalmente insuficiente para dar uma visão holística no caso de um acidente.
Os métodos de recolha de dados são reativos ao invés de pró-ativos, Davey, et al., (2008).
Os autores Trbojevic & Carr (2000) apontam a crescente evolução no sentido da gestão do risco
como forma de prevenção na área de segurança, sobrepondo-se a soluções mais técnicas. Esta
evolução deveu-se ao grande número de acidentes nas indústrias química, petroquímica e
indústrias nucleares ao longo da década de 90, aumentando a pressão pública e política para
melhorar a segurança.
Apesar dos padrões de design e soluções técnicas terem melhorado, os grandes acidentes
continuam a ocorrer devido a falhas no SGS das organizações. A análise das causas dos
problemas subjacentes permite compreender que os problemas não estão tanto nos sistemas de
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controle técnicos e humanos, mas sim nas práticas de gestão da segurança que supostamente os
deveriam supervisionar. Os principais objetivos de um bom SGS devem garantir que:
•
•

Os riscos são identificados e avaliados, e colocados os controlos adequados no local
para gerir estes riscos;
A responsabilidade e tarefas que asseguram controlos são eficazes em todos os
momentos.

Um bom SGS deve garantir que o sistema técnico e os seus riscos estão sob controlo.
Os autores Jonkman, et al., (2003) estudaram o risco associado a segurança em áreas sujeitas a
inundação. Entre outros aspetos analisaram o problema da valoração económica da vida
humana. Algumas pessoas consideram que é antiético colocar um preço na vida humana. No
entanto, a não consideração do valor económico da vida humana leva a valores de dano menos
significativos e respetivos níveis do risco.
Já os autores Reniers, et al., (2009) analisaram sistemas de gestão de segurança na indústria
química, no sentido de verificar a compatibilidade entre boas práticas e as necessidades da
indústria. A indústria dispõe de códigos de prática para o desenvolvimento e gestão dos SGS,
de códigos de prática para a gestão da segurança dos processos, de princípios de prevenção de
acidentes, prontidão na resposta a incidentes/acidentes e programas gerais de gestão do risco,
incluindo em termos ambientais. O seu estudo estabeleceu diretrizes abrangentes para a
normalização gradual dos Sistemas de Gestão de Segurança através da conceção,
desenvolvimento e instalação de um SGS comum a um grupo de empresas químicas, visando
comunicação e a cooperação ao nível fabril.
Os autores Costella, et al., (2009) propuseram um modelo para avaliação de sistemas de SST
segundo duas perspetivas inovadoras:
•

Incluir as três principais abordagens de auditoria de SST nomeadamente; a abordagem
estrutural (que avalia o sistema prescrito), a abordagem operacional (que avalia o que
realmente está acontecendo no ambiente fabril) e a abordagem de desempenho (que
avalia os resultados dos indicadores de desempenho);

•

Enfatizar a perspetiva de engenharia de resiliência tomando em consideração quatro
grandes princípios (flexibilidade, aprendizagem, consciência e compromisso da gestão
de topo).
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Esta avaliação utiliza sete critérios principais (ex. critérios de produção), que por sua vez são
divididos em itens e respetivas declarações/requisitos que devem ser avaliados com base em
entrevistas, análise de documentos e observações diretas.
Os autores Hale, et al., (2010) analisaram os padrões de intervenção que distinguem entre
sucesso e insucesso no ambiente de segurança de projetos nomeadamente, os mecanismos que
estão por trás deles, verificando que a existência de um diálogo construtivo entre as áreas
operacionais e a gestão de topo, proporcionando motivação e fortalecendo a supervisão e a
aprendizagem do sistema de gestão. A quantidade de energia e a criatividade injetada por
gestores de topo, acima de tudo, pelo coordenador de linha de produção surge como um fator
distintivo.
Conforme os autores Macchi, et al., (2012) que analisaram o ambiente de manutenção da
infraestrutura ferroviária, que desempenha um papel crucial para o transporte ferroviário. A
manutenção da infraestrutura ferroviária é um fator fundamental para garantir a segurança das
operações e a disponibilidade das vias férreas e respetivos equipamentos, sendo um custo
operacional. O aumento da concorrência no mercado de transporte requer melhoria da
manutenção, visando a redução dos gastos sem comprometer a segurança das operações.
Os autores propõem uma metodologia baseada em duas etapas; na análise da fiabilidade dos
equipamentos identificando famílias de itens de tecnologia ferroviária a que podem ser dadas
as mesmas metas de fiabilidade; na construção do modelo de fiabilidade do sistema ferroviário
para identificar os itens críticos, dado a um determinado nível de serviço necessário para o
sistema de transporte. Estes métodos foram implementados e testados em estudos de casos, no
contexto da rede ferroviária italiana. Pretende-se dispor de uma abordagem orientada pelo risco,
para melhorar os níveis de serviço da infraestrutura, com utilização de software e ferramentas
para identificar as seções da rede importantes e com maior impacto nos atrasos dos comboios,
usar um conjunto de medidas de inspeção (ex. ultrassónica) e monitorização inteligente dos
equipamentos e das suas condições de falha.

Já os autores Hsu, et al., (2010) analisaram a segurança na indústria da aviação, um elemento
prioritário para o negócio, tendo em conta que a existência de um bom registo de segurança é
um fator essencial para o sucesso de um transportador aéreo. Nesta indústria onde a atividade
tem crescido continuamente existe a noção de que os métodos reativos de redução do risco para
níveis aceitáveis são cada vez mais insuficientes. As abordagens para compreensão e gestão da
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segurança estão a evoluir, sendo a existência de um sistema de gestão de segurança eficaz, um
aspeto essencial.
Os requisitos ICAO29 do SGS já são um standard desde 2009, sendo o desenho,
desenvolvimento e implementação destes sistemas feito nessa perspetiva. O manual de gestão
da segurança da ICAO (Documento 9859-AN/460) define o sistema de gestão de segurança
como “uma abordagem sistemática à gestão da segurança, incluindo as estruturas
organizacionais, responsabilidades, políticas e procedimentos”.
Existem três caraterísticas principais do SGS (ICAO, 2006):
•

Sistemático – as atividades de Gestão da segurança são realizadas de acordo com um
plano predeterminado, aplicado de forma consistente por toda a organização;

•

Proactivo – enfatizando a prevenção, através da identificação de perigos e controlo do
risco e de medidas de mitigação, antecipando a ocorrência de eventos que afetem a
segurança;

•

Explicito – todas as atividades de Gestão da segurança são documentadas, visíveis e
realizadas de forma independente das outas atividades.

Os princípios do sistema de segurança enfatizam um rigoroso desenvolvimento de estratégias
de mitigação dos riscos de segurança, através de uma avaliação do risco completa e da sua
gestão no longo prazo. A segurança do sistema requer a aplicação de competências técnicas e
de gestão de forma sistemática, com uma visão proactiva em termos de identificação e controlo
dos perigos ao longo dos ciclos de vida dos projetos, programas e atividades, conforme Roland
& Moriarty (1990).
Segundo os autores Hsu, et al., (2010) existe uma relação causal entre dimensões
interrelacionadas nomeadamente; Organização, Documentação, Gestão do Risco e Promoção
da Segurança, concluindo que a dimensão Organização é a que tem mais efeitos nas outras
dimensões, por exemplo através das políticas que orientam a visão da gestão de topo em termos
de segurança.

29

The International Civil Aviation Organization; is a UN specialized agency, established by States in 1944 to manage the
administration and governance of the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention).
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4. O sistema de gestão de segurança ferroviário
O principal referencial que define o sistema de gestão de segurança (SGS) no caminho-de-ferro
é a Diretiva de Segurança - 2004/49/CE de 29 de abril, do Parlamento Europeu e do Conselho,
transposta para o regime jurídico português pelo Decreto-lei n.º 270/2003, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 231/2007 de 14 de junho.
Esta diretiva é complementada pela Decisão 2006/920/CE da Comissão, de 11 de agosto de
2006 - Sobre a especificação técnica de interoperabilidade relativa ao subsistema exploração e
gestão do tráfego do sistema ferroviário transeuropeu convencional.
O sistema de gestão de segurança ferroviário em Portugal é uma peça fundamental para a
certificação e gestão do risco destes operadores, e que complementa significativamente os
requisitos legais e normativos que conformam a sua atividade; conforme descriminado no
Anexo II.
Os objetivos do SGS do operador ferroviário são:
•

Definir o modo como é garantida, concretizada e gerida a segurança da atividade
operacional e os métodos, mecanismos de controlo e avaliação dos riscos da atividade,
integrando as responsabilidades no âmbito da estrutura organizacional da Empresa;

•

Garantir que serão atingidos os objetivos de segurança definidos pela gestão de topo da
empresa, assim como a conformidade com a regulamentação técnica e demais normas
de segurança, com os requisitos enunciados nas ETI’s (Especificações Técnicas de
Interoperabilidade) e a aplicação das partes pertinentes dos métodos comuns de
segurança;

Aplica-se a todos os órgãos cuja atividade de algum modo concorre para a produção da empresa
e para a segurança da circulação. Aplica-se às interfaces com os gestores de infraestruturas
(linhas férreas), empresas de manutenção, outras empresas de transporte ferroviário, outros
prestadores de serviços, assim como parceiros empresariais exteriores ao sistema ferroviário.
Os procedimentos e métodos de funcionamento do SGS aplicam-se a todos os trabalhadores
que intervêm nas atividades neles descritos.
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A segurança nas operações ferroviárias é considerada como um valor intrínseco, estratégico e
um fator de competitividade no mercado ferroviário, os componentes típicos de uma política de
segurança os seguintes (conforme manifesto, standards e normas):
•

Divulgação pelos trabalhadores dos princípios e cultura de segurança;

•

Conformidade dos processos funcionais com os requisitos das leis comunitárias e da
regulamentação interna;

•

Acompanhamento permanente dos desenvolvimentos em matérias chave de
harmonização técnica;

•

Interiorização das melhores práticas, promovendo a avaliação do risco e a melhoria
contínua dos procedimentos;

•

Manutenção de condições técnicas adequadas dos equipamentos, nomeadamente para
proteção dos trabalhadores e dos utilizadores;

•

Acompanhamento de proximidade da realização dos processos, pelas chefias, para
determinação e melhoria das condições efetivas de realização;

•

Formação dos trabalhadores e avaliação da sua condição física e psíquica no estrito
respeito pelas normas legais e regulamentares.

Como componentes típicos do SGS, segundo standards e normas, temos:
•

A definição da estrutura de segurança com atribuição de funções e responsabilidades;

•

O modo de participação do pessoal e dos seus representantes;

•

Os procedimentos e atividades com efeitos diretos e indiretos na segurança
nomeadamente: infraestruturas, prestadores de serviços de manutenção de material
circulante, planeamento operacional e programação dos serviços de transporte,
formação dos comboios, acompanhamentos técnicos, gestão de tráfego em situação
normal ou perturbada e emergências e simulacros;

•

A atualização permanente da regulamentação técnica de segurança, a análise, o controlo
e gestão dos riscos e a formação do pessoal operacional;

•

O registo e tratamento de ocorrências de segurança;

•

A investigação dos acidentes, incidentes e outras ocorrências ligadas à segurança;

•

A auditoria interna de verificação da eficácia e conformidade do sistema.
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Hierarquização dos elementos mais relevantes da estrutura documental do SGS, identificados
na figura nº12;

Figura 12 – Elementos relevantes da estrutura documental do SGS; adaptado de Rabaçal (2011).

A coordenação e ação entre interessados do SGS ferroviário, decorrente do acompanhamento
de ocorrências, conforme a figura nº13;

Figura 13 – Coordenação e ação entre interessados do SGS ferroviário decorrente do acompanhamento de
ocorrências; adaptado de Rabaçal (2011).
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O registo sistemático das ocorrências de segurança permite o estabelecimento do perfil do risco
da organização e de recomendações de atuação, sendo a avaliação sistemática do risco a base
para a tipificação do risco da organização, figura nº14.

Figura 14 – Exemplo de avaliação do risco; adaptado de Rabaçal (2011).

A Base de Dados (BD) de Segurança é o suporte de registo de todos os dados de segurança,
sendo essencial para monitorização diária das ocorrências de segurança, a elaboração de
Relatórios de Segurança, Indicadores de Segurança e definição de objetivos de Segurança. Este
circuito de acompanhamento do SGS é adequado às operações correntes do sistema ferroviário.
Existem, no entanto, alterações no sistema operacional consideradas significativas que
requerem uma abordagem especializada, são exemplos dessas alterações:
•
•
•
•
•
•

Utilização de um Agente Único no comboio;
Autonomização do SGS de uma parte da operação;
Aquisição de novo material circulante;
Alteração de sistemas técnicos do material circulante com impacto na segurança;
Colocação de recursos humanos em atividade ferroviária em novas linhas (ex. tráfego
internacional);
Reorganização dos órgãos de apoio à segurança.

Estas alterações modificam o perfil de risco da organização, através da introdução/alteração de
atividades, tecnologias, procedimentos, competências, entre outros aspetos que vão originar
novos tipos de ocorrências. A definição antecipada destes novos tipos de ocorrências e respetivo
nível do risco é essencial para implementar medidas preventivas que minimizem o risco
introduzido por essas alterações.
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Gestão de alterações por aplicação do Método Comum de Segurança
O objetivo da aplicação do MCS para a determinação e a avaliação dos riscos é manter ou
melhorar o nível de segurança dos caminhos-de-ferro da Comunidade, se e quando necessário
e razoavelmente exequível, facilitando o acesso ao mercado dos serviços de transporte
ferroviário através da harmonização:
•

Dos processos de gestão de riscos utilizados para avaliar os níveis de segurança e a
conformidade com os requisitos de segurança;

•

Da troca de informações relevantes de segurança entre os diferentes atores do sector
ferroviário, com vista à gestão da segurança nas diversas interfaces que possam existir
dentro do sector;

•

Das provas resultantes da aplicação de um processo de gestão de riscos.

A Agência Ferroviária Europeia ERA30 (2010), suporta a aplicação do Método Comum de
Segurança (MCS) no âmbito do sistema ferroviário europeu, como suporte à gestão de
alterações promoveu uma ampla explicitação aos interessados do sector ferroviário, do processo
de avaliação e gestão de riscos, definido pelo Regulamento da Comissão (EC) Nº352/2009,
substituído pelo Regulamento (CE) n.º 402/2013, de 30 de abril.
Este requisito tornou-se obrigatório após 19 de julho de 2010, para alterações técnicas
significativas em veículos (Artigo 2º da Diretiva 2008/57/EC) e subsistemas estruturais (Artigo
nº151 da Diretiva 2008/57/EC), e após 1 de julho de 2012 para todas as restantes alterações
significativas nomeadamente técnicas, operacionais e organizacionais.

Um dos requisitos dos certificados a emitir pelas Autoridades Nacionais Responsáveis pela
Segurança (ex. IMTT), até ao final do ano para operadores ferroviários, inclui o estabelecimento
de um processo de gestão de riscos de segurança, pelo que será conveniente a adoção do MCS
desde já como boa prática nesse âmbito.

30

European Railway Agency
Regulation.aspx

-

Agency Regulation. http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Agency-
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A organização e responsabilidades da ERA (EC nº 881/2004) visam promover a abertura do
mercado ferroviário à concorrência, no sentido da harmonização técnica, facilitando a sua
implementação e a entrada de novos atores.
O desenvolvimento dos Métodos Comuns de Segurança (MCS) para avaliação de riscos está a
cargo da área de Segurança (safety) da ERA e decorreu num processo participativo envolvendo
peritos das associações do sector (UNIFE, CER, EIM, UITP, entre outras). Este processo
culminou na publicação em 24 de abril de 2009 da Regulamentação EC nº 352/2009 que
conforma a gestão de alterações em empresas ferroviárias europeias.
O aparecimento desta legislação tornou-se essencial devido à mudança de comportamento dos
atores da indústria. Tradicionalmente o setor ferroviário introduzia alterações de forma
incremental e com grande espaçamento, consolidando longamente as mudanças efetuadas antes
de promover uma nova alteração.
Atualmente, existe grande pressão para a racionalização dos recursos de produção e a criação
de novos modelos organizacionais e introdução de tecnologias. São exemplo destas alterações
a introdução da “figura” do agente único (alteração operacional) a bordo dos comboios
(tradicionalmente para além do maquinista existia um revisor na área de passageiros e um
condutor na área de mercadorias), a subcontratação de atividades de manutenção dos
operadores e gestores de infraestruturas (alteração organizacional) e a alteração dos sistemas de
sinalização (alteração técnica).

O framework do Método Comum de Segurança é composto por seis módulos, conforme consta
na figura nº15:
•

Seleção de alterações significativas;

•

Identificação de perigos;

•

Analise e determinação de riscos

•

Registo de perigos;

•

Demonstração da conformidade com os requisitos de segurança,

•

Acreditação e avaliação independente da correta aplicação do MCS.
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DEFINIÇÃO PRELIMINAR DO
SISTEMA

Alteração Significativa?
Sim

AVALIAÇÃO
DO RISCO

DEFINIÇÃO DO SISTEMA
(Objectivo, Funções, Interfaces, etc.)
Revisão da
Definição do
Sistema em
função dos
Requisitos de
Segurança
Identificados

ANÁLISE DO
RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO
Identificação e
(O que pode acontecer? Quando? Onde?)
Classificação
do Perigo
CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO
(Muito graves?)

Sim
Não
Selecção do Princípio de Aceitação

CÓDIGOS DE PRÁTICA
Aplicação de
Códigos de Prática

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS
SIMILARES
Análise da Similitude
com o(s) Sistema(s) de
Referência

ESTIMATIVA EXPRESSA
DOS RISCOS
Identificação de cenários e Medidas de
Segurança conexas

Qualitativos
Critérios de
Segurança
Qualitativos
Frequência
estimada

Gravidade
estimada

Risco estimado

Critérios de
Aceitação dos Riscos
Implícitos (RAC)

AVALIAÇÃO DE RISCOS

Comparação
com critérios

RAC quantitativos ou
qualitativos explícitos
necessários

Comparação
com critérios

Não

Não
Risco
aceitável

Comparação
com critérios
Não

Risco
aceitável

Sim

GESTÃO DE PERIGOS

AVALIAÇÃO INDEPENDENTE

Risco genericamente aceitável

Sim

Risco
aceitável
Sim

Requisitos de Segurança
(ou seja, as Medidas de Segurança a executar)
Demonstração do cumprimento dos requisitos de segurança

Figura 1: Quadro de gestão do risco no regulamento relativo ao MCS
Figura 15 – Quadro de gestão do risco do Método Comum de Segurança; (Reg. UE 402/2013, 30 de abril).
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i. Seleção de alterações significativas
A seleção da natureza da alteração (significativa / não significativa)31 é uma responsabilidade
exclusiva do proponente da alteração (ex. operador ferroviário) e baseia-se na decisão de peritos
na matéria em cada organização, sendo da sua responsabilidade a manutenção e
desenvolvimento dessas competências. Da mesma forma, as competências na aplicação das
ferramentas de gestão de riscos que suportam a decisão, são da responsabilidade do proponente
que se deve dotar dos recursos necessários para o fazer ou recorrer a terceiros se apropriado.
O processo do MCS pressupõe / exige a documentação e registo individual das alterações
significativas e não significativas e sua decisão, para que essa informação fique acessível para
a autoridade nacional responsável pela segurança. Este processo é essencial para possibilitar /
garantir o reconhecimento mútuo por diferentes autoridades nacionais dos diferentes
operadores / empresas nacionais.
ii. Identificação de Perigos
A identificação de perigos pressupõe uma definição prévia do âmbito do sistema (funções e
interfaces) a analisar, definindo os contributos relevantes e do nível de detalhe exigível. Esse
nível depende do tipo de alteração, nomeadamente se existe um código de prática ou um sistema
de referência que pode / possa ser utilizado para a sua definição.
A identificação de perigos efetua-se por iterações até atingir o nível de detalhe necessário,
definindo os riscos aceitáveis (registo) e os riscos não aceitáveis de cada função e interface,
classificando o estimado.
A decisão é suportada pela opinião dos peritos, em cada função / interface e no funcionamento
do sistema global, sobre cada risco e na sua contribuição para o risco global.
A identificação de perigos recorre a métodos estruturados (ex. HAZOP – IEC61882; WHATIF) de identificação de risco, complementados por ferramentas de análise de funções / tarefas /
aspetos críticos (ex. FMECA)32; e de análise das causas de cada risco, analisada ao nível dos

31

Desde que um dos critérios seja relevante (consequência da alteração, novidade, complexidade, monitorização,
reversibilidade).
32

Failure, Mode, Effect and Criticality Analysis
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subsistemas ou componentes a qual pode ser efetuada com recursos a metodologias de análise
(ex. FTA)33.
A identificação de perigos pressupõe a elaboração de um check-list de eventos indesejáveis,
respetivas causas e consequências, com uma estimativa de frequência e medidas de
contingentação propostas.
iii. Análise e determinação de riscos
A análise e estimativa de risco incidem sobre os riscos não aceitáveis, podendo ser consideradas
três opções (caso não estejam definidas regras nacionais que condicionem esta análise),
nomeadamente, utilizando:
•

Comparação com um Sistema de Referência (ex. o existente na situação anterior) do
qual derivam os requisitos para o novo sistema, desde que não se trate de um sistema
tecnologicamente obsoleto e tenha funções e interfaces similares, para que o novo
sistema tenha o mesmo nível de segurança;

•

Um Código de Práticas (ex. TSI, normas CENELEC como a EN 50126, regras e
standards internos ao RU, no caso) desde que seja amplamente reconhecido, adequado
ao tipo de perigo analisado e disponível publicamente para todos os atores;

•

Quando os dois primeiros não são realizáveis deve-se efetuar a Estimativa Explicita e
Determinação do Risco (ex. ISO/IEC 73), no sentido da identificação de novos perigos
e da estimativa explícita do risco inerente, através da recolha de informação quantitativa,
relativamente à frequência e severidade das ocorrências. A insuficiência de dados
quantitativos pode ser complementada por informação qualitativa ou pela
implementação de medidas de segurança que tornem o risco aceitável. A ERA promove
trabalho de desenvolvimento desta opção em grupo de trabalho dedicado.

Sempre que se atinja um nível de risco aceitável este deve ser registado, evitando novas
iterações. Caso os perigos advenham de falhas de sistemas técnicos, não cobertas por códigos
de práticas ou por sistemas de referência, pode-se aplicar a isenção da redução de risco, desde
que a taxa de falha da função crítica que pode provocar diretamente um evento catastrófico seja
inferior a 10-9, por cada hora de operação.

33

Fault Tree Analysis Method

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 55

O MCS requer o reconhecimento mútuo dos resultados da avaliação de risco, baseado em
evidências documentadas de realização de requisitos harmonizados. O processo deve conter
medidas de segurança e requisitos de segurança associados ao risco em particular e estar
disponível para o organismo de acreditação/avaliação que acompanha a implementação. A
documentação define a organização e os peritos disponíveis na sua elaboração, assim como a
tabela de riscos estimados e a sua mitigação e controlo.
Inerente aos requisitos do Sistema de Gestão de Segurança, a Gestão de Risco pressupõe que
exista uma partilha de informação em cada projeto de alteração, com necessidade de definir
contratualmente os planos de ação a respeitar por todos os parceiros, as posteriores alterações
em fase de projeto, os resultados da avaliação dos organismos de acreditação, com transferência
por parte de todos os parceiros da informação relevante sobre os riscos inerentes aos seus
contributos.
A Trenitália é a principal companhia de transporte ferroviário italiana, foi uma das primeiras
empresas ferroviárias a realizar um caso prático de aplicação do MCS, nomeadamente a análise
e determinação de risco na operação relativamente à nova linha de alta velocidade FlorençaBolonha (que assume caraterísticas especiais já que grande parte do seu percurso é em túnel,
onde foi introduzido um novo modelo de escapatória). Este trabalho foi distribuído por três
departamentos:
•

Departamento de recursos humanos (foi analisada a alteração operacional imposta pela
existência de saídas de emergência em túneis e o seu impacto na capacidade de a
tripulação gerir a evacuação nessas condições tendo sido abordada com base num
código de prática já existente e posteriormente pela emissão de uma medida de
segurança específica com instruções para as tripulações e disponível para os parceiros);

•

Departamento de engenharia (das oito partes do material circulante que afetam a
segurança só uma relativa a uma nova funcionalidade foi considerada alteração técnica
significativa tendo sido abordada por um código de prática);

•

Departamento de segurança orientando o processo. O processo de gestão de risco na
Trenitália iniciou-se com a identificação de riscos gerais, tendo gerado um conjunto de
100 perigos, distribuídos por tipologias de risco. Para cada tipologia foi definido um
conjunto de riscos (ex. 7 que podem provocar o incêndio de uma locomotiva).
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O processo obteve a acreditação por um avaliador de segurança independente (ISA)34, um
organismo de avaliação da sua responsabilidade legal relativamente à conformidade do
processo de gestão de risco do MCS. No caso da Trenitália, a própria empresa ferroviária
considera-se dotada de capacidade de autoavaliação e acreditação do processo. Foi referido que
o envolvimento da acreditação / avaliação independente é uma opção, com impacto no
reconhecimento mútuo por diferentes entidades no espaço europeu.
iv. Registo de Perigos
Os registos de perigos são uma responsabilidade da Empresa Ferroviária (RU)35, de acordo com
o Anexo 1.4 da Regulamentação do MCS, e destinam-se a identificar os perigos, o risco
potencial e a forma como o risco é controlado através da utilização de Códigos de Práticas, de
Sistemas de Referência e da Estimativa Expressa do Risco.
Os elementos de registo incluem:
•
•
•

•
•
•
•

Os perigos que são da responsabilidade do ator, as medidas de seguranças e os requisitos
de segurança definidos no processo de determinação dos riscos;
Os pressupostos relativos à definição dos sistemas, definindo os limites e validade da
determinação de risco;
Os perigos e medidas de segurança recebidos de outros atores do projeto, incluindo os
pressupostos e restrições relativos à utilização dos produtos e definições de segurança
dos fabricantes;
O estado de cada de cada perigo (controlado, em aberto) e medidas de segurança
(validada, em aberto);
Os novos perigos e novas medidas de segurança identificadas durante a operação e
manutenção do sistema;
Informação sobre incidentes e acidentes;
Alterações ao longo do ciclo de vida do produto.

Em geral, este registo pode fazer parte da informação que documenta o ciclo de vida do sistema,
podendo ser arquivado nesse âmbito. Este registo é uma fonte de evidências de gestão do
sistema de gestão de segurança e pode ser consultado pela Autoridade Nacional de Segurança
que o certificou, organismo responsável pela segurança.

34

Independent Safety Assessor

35

RU - Empresa ferroviária; definição da EU. No Reino Unido, as empresas ferroviárias são vulgarmente conhecidas como
«operador de comboio ou TOC (empresas de exploração de comboios).
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v. Demonstração da conformidade com os requisitos de segurança
A aceitação da segurança da alteração, requer a demonstração dos requisitos por parte do
proponente. Caso existam vários atores envolvidos no projeto, cada um deles terá a
responsabilidade de documentar a sua parte do sistema avaliado, devendo manter um registo da
sua contribuição para o projeto. O proponente será o responsável pela conformidade do projeto
e deverá promover uma sessão de brainstorming com os outros atores do projeto, para definição
dos requisitos de segurança de cada subsistema, definindo os riscos partilhados e os requisitos
a cargo de cada um deles de acordo com as interfaces.
A transferência de medidas de segurança para cada ator fica definida no Registo de Perigos de
cada processo. Cada ator desenvolve a análise das causas dos perigos e as respetivas medidas
de segurança (ex. V-Cycle do CENELEC 36). O proponente deverá ter a acessória assessoria de
um organismo de acreditação e avaliação independente.
vi. Organismos de Acreditação e Avaliação independentes
O organismo de acreditação e avaliação (pessoa, empresa ou entidade) tem como propriedades
a independência (CENELEC 50126 e 50129), e competência na investigação e julgamento das
evidências, relativamente à capacidade de o sistema cumprir os requisitos de segurança.
Pressupõe-se a independência relativamente ao design, construção, marketing, operação e
manutenção do sistema; e a integridade profissional e competência suportada por formação
adequada. Tem de estar abrangido por seguro de responsabilidade civil e garantir
confidencialidade comercial. O seu reconhecimento pressupõe a acreditação segundo uma
norma reconhecida (ex. ISO 17020, certificações específicas para subsistemas, etc…), podendo
ser internos à organização desde que cumpra os requisitos. O seu procedimento assenta em três
áreas:
•
•
•

36

Compreensão da alteração e da sua especificação;
Avaliação dos processos de qualidade e segurança implementados de acordo com a
alteração;
Avaliação da aplicação desses processos, no design e implementação da alteração,
através da auditoria e de técnicas de amostragem, realizando o relatório de avaliação de
segurança.

European Committee for Electrotechnical Standardization; https://www.cenelec.eu/
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O seu envolvimento deve surgir na fase inicial do projeto e terminar com a sua entrega, de
forma a acompanhar e verificar os resultados do MCS (definição do sistema, identificação de
perigos e análise de risco, avaliação e aceitação de riscos, demonstração de conformidade com
os requisitos do sistema), elaborando um relatório de avaliação de segurança. A avaliação do
nível de significância da alteração não é um requisito do MCS.
A aplicação do MCS é um processo com algum tempo de aprendizagem, existindo por parte
dos participantes muitos exemplos de aplicação com diferentes abordagens.

A ERA não impõe templates específicos e regras de reporte que possam servir diretamente cada
instituição ou projeto, pelo que cabe aos interessados a preparação de suportes e gestão da
aplicação do MCS, partilhando essa informação com os interessados em cada alteração.
Nesse sentido, os operadores realizaram um processo de preparação que, numa primeira fase,
consistiu nos seguintes elementos:
•

Realização de um caso prático de aplicação do MCS com os interessados (ex. agente
único de mercadorias);

•

Confirmação junto do IMTT/ANS e da ERA da correção da abordagem;

•

Realização de uma apresentação do MCS para divulgação do método junto dos quadros
das empresas envolvidas e parceiros.

Alguns dos aspetos que continuam pouco esclarecidos relativamente à implementação do MCS
são, designadamente:
•

No que se refere ao reconhecimento e dificuldade de acreditação do ISA (organismos
de avaliação independente) e dos eventuais custos decorrentes do seu envolvimento e
da aplicação do MCS em geral;

•

A definição da relevância das situações de alteração.

A gestão de alterações num operador ferroviário português
Esta organização possui uma estrutura hierárquica com vários níveis de decisão e uma
separação entre serviços centrais e locais, figura nº16. Esta estrutura sentiu a necessidade de
maior integração de procedimentos e aplicações informáticas.
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Conselho de
Administração
Órgãos de Suporte Central (Auditoria, Planeamento, Finanças, Contabilidade, Marketing,
Comunicação, Compras, Recursos Humanos, Tecnologias de Informação)

Direção Produção

Direção de
Segurança

Áreas de Negócio

Gestão de Frota
de Veículos

Zonas
Operacionais
Figura 16 – Organograma simplificado; adaptado de www.cp.pt.

A empresa realiza serviços de transporte de passageiros em horário e uma pequena percentagem
de serviços especiais, num âmbito geográfico alargado, com uma frota de centenas de veículos
que percorrem diariamente dezenas de milhares de km de infraestruturas. Os horários são
definidos para um horizonte temporal anual / semestral, sendo complementados ou reduzidos
em termos semanais e diários consoante a disponibilidade de recursos e as solicitações
comerciais especiais.
i. A gestão do risco empresarial na perspetiva do operador
•

Processo realizado pelo CA, Gestores e Pessoal da organização;
o Para identificar potenciais acontecimentos que a possam afetar;
o Administrando-os de modo a mantê-los dentro da nossa apetência ao risco;
o Para garantir a realização dos seus objetivos;
o Gerir o risco não é criar mais uma atividade nem uma nova função dos
colaboradores da empresa.

•

Formalizar e padronizar um conjunto de funções, atividades e procedimentos que já
fazemos ou que podemos melhorar.

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 60

A relação do trabalhador e as partes interessadas na organização ferroviária, figura nº17.

Figura 17 – Relação entre o trabalhador e as partes interessadas na organização ferroviária; (UA, 2015).

As fontes de risco do operador ferroviário; tabela nº4 ;
Ativos físicos
o Veículos
o Terrenos e edifícios
o Tecnologias
Informação
o Existências
o Outros bens
Recursos Humanos
o Competência
o Relações laborais

de

Marketing
o Clientes
o Canais de Venda
o Áreas de Negócio

Terceiros
o Fornecedores
o Aprovisionamento
o Outsourcing
o Parcerias

Finanças
o Caixa
o Débitos
o Créditos
o Financiamento
do
investimento
o Financiamento corrente
o Capital próprio
Organização
o Liderança
o Estratégia
o Conhecimento
o Valores
o Reputação
o Inovação
o Sistemas Gestão
o Processos

Tabela 4 – Fontes de risco do operador ferroviário; Conceitos sobre Gestão de Risco (UA, 2015).

A disponibilidade dos veículos depende de fornecedores de serviços de manutenção. O trabalho
é altamente regulamentado e sujeito a critérios de segurança muito exigentes que tentam
minimizar as ocorrências de segurança (ex.: avarias, acidentes, etc…).
Os sistemas de gestão da segurança (SGS) são assim, ferramentas fundamentais para a gestão
operacional em empresas ferroviárias. As leis e regulamentos que enquadram estes sistemas
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têm natureza dinâmica, sofrendo atualizações no sentido de espelharem as melhores e mais
recentes práticas de gestão. Na sua versão mais recente, esses normativos procuram
compatibilizar os seus requisitos com outros igualmente importantes para as organizações em
termos de procedimentos base (ex. ISO 9001:2015).
Os procedimentos do SGS foram implementados de forma faseada e autónoma, figura nº18,
sendo necessário melhorar a continuidade do processo de gestão da segurança. As soluções
informáticas existentes requerem integração e adequação para responderem aos novos
requisitos dos sistemas de segurança e da ISO 9001:2015, nomeadamente ao nível da gestão do
risco, gestão de competências e gestão do conhecimento. Todos os procedimentos necessitam
da informação sobre as ocorrências de segurança para a sua correta realização, no entanto a
falta de integração das aplicações informáticas cria uma situação de funcionamento
tendencialmente autónomo, em termos de contributo para a redução de ocorrências com
impacto na segurança.

Ocorrências ou perceção de Ocorrências que
possam afetar/melhorar os Objetivos de Negócio

Gestão do
Risco

Gestão de alterações
significativas

Gestão de
Auditoria

Inquéritos

Não Conformidades Distribuição da
e ações corretivas
documentação

Figura 18 – Procedimentos do SGS em funcionamento autónomo; Fernandes (2015).

ii. Modelo integrado e automatizado de procedimentos de segurança
Com a automatização integral, é possível integrar os procedimentos de gestão de ocorrências,
gestão do risco e tratamento de não conformidades e ações corretivas/preventivas num único
procedimento (gestão do risco) reduzindo a cinco os procedimentos-chave do SGS:
1.
2.
3.
4.
5.

Procedimento de Gestão do Risco;
Procedimento de Gestão de Alterações;
Procedimento de Auditorias;
Procedimento de Inquéritos;
Procedimento de Distribuição da Documentação.
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O modelo de processo de segurança a automatizar, integrando os procedimentos-chave do SGS
assenta num ciclo virtuoso em que cada procedimento contribui de forma sistemática para o
reforço dos procedimentos com que interage, figura nº19.
Ocorrências ou perceção de Ocorrências que possam
afetar/melhorar a Segurança e os Objetivos de Negócio

1 - Gestão de
Alterações
significativas

3 - Inquéritos
2 - Gestão do Risco

5 - Distribuição da
documentação
4 - Gestão de
Auditorias

Figura 19 – Procedimentos do SGS em funcionamento integrado e automatizado; adaptado
de Fernandes (2015).

O novo modelo de processo de segurança é constituído por quatro etapas interligadas:
•

Na primeira etapa, o procedimento de gestão de alterações permite identificar novos
perigos e riscos associados a novas práticas e tecnologias, sendo esses perigos/riscos
adicionados sistematicamente à lista de perigos/riscos utilizada pelo procedimento de
gestão do risco;

•

Na segunda etapa, o procedimento de gestão do risco desenvolve os mecanismos para
registar todas as ocorrências com impacto na segurança, gerar o perfil de risco da
empresa e as ações de mitigação dos perigos mais significativos;

•

Na terceira etapa, os processos de inquérito e auditoria passam a ser desencadeados
pelos outputs do processo de gestão do risco, respetivamente as ocorrências graves que
requerem esclarecimento especializado e o necessário relatório de gestão do risco;

•

Na quarta etapa, as conclusões dos procedimentos de alterações significativas, de gestão
do risco, de inquéritos, e gestão de auditorias são incorporadas sobre a forma de
alterações/nova regulamentação e instruções de trabalho. As alterações das práticas de
trabalho serão o elemento fundamental para reduzir as ocorrências que põem em causa
a segurança, assegurando a realimentação e autorregulação do processo de segurança.
Procedimento de gestão de alterações significativas; Anexo IV.

Rui Fernando dos Santos Pereira Antunes Fernandes

Página | 63

iii. Caso de aplicação do MCS
O caso de aplicação refere-se ao projeto de aumento de velocidade de carruagens de transporte
de passageiros, em resposta ao pelo Regulamento (CE) nº 352/2009, de 24 de abril da Comissão,
atualmente substituído pelo Regulamento (CE) n.º 402/2013, de 30 de abril, e às Diretivas nºs
2004/49/CE e 2009/149 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à adoção de um método
comum de segurança (MCS) para a determinação e avaliação de riscos.
Foram definidos os responsáveis pelo processo de aplicação do MCS nomeadamente a gestão
de topo, o órgão responsável pela supervisão e adequação do sistema de gestão de segurança, o
órgão de engenharia, o órgão de operação ferroviária e o prestador de serviços de
manutenção/reparação.
A projeto foi considerado uma alteração significativa por implicar a alteração do sistema de
frenagem da carruagem, um dos órgãos com maior impacto na segurança do veículo. Entre os
elementos referidos constaram;
•
•
•

A carruagem como sistema integrado em comboio, explorada até à velocidade máxima
estabelecida;
Velocidade antes da alteração;
Velocidade depois da alteração.

A alteração foi tipificada como de natureza operacional, consistindo em modificações técnicas,
considerando-se que cada modificação técnica adiciona eventualmente novos riscos.
A análise do risco consistiu nos seguintes elementos:
•

A identificação dos riscos associados ao aumento da velocidade de exploração, iniciada
durante a fase de estudos e ensaios preliminares, com definição das respetivas medidas
de segurança, verificando a sua adequação e/ou efetuado o seu dimensionamento. A fase
de estudos e ensaios compreendeu as seguintes ações:
o Acompanhamento do comportamento de carruagens já alteradas, exploradas até
à velocidade máxima desde 2006;
o Ensaios preliminares de freio;
o Determinação do coeficiente de souplesse e da altura do centro de roulis;
o Verificação da inscrição no gabarit em curva;
o Verificação da velocidade crítica;
o Ensaios para determinação do peso-freio, realizados após modificação das
carruagens.
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Os riscos associados ao aumento de velocidade resultam do aumento da velocidade de rotação
dos rodados e da maior velocidade com que cada carruagem percorre a infraestrutura, não
constituindo riscos novos, mas sim o aumento de riscos já existentes. O seu controlo passa pela
verificação e redimensionamento dos sistemas críticos (rolamento, suspensão e freio) bem
como pela adequação da manutenção nomeadamente: aumento do risco de danos nos
rolamentos dos rodados; aumento do risco de o desequilíbrio residual dos rodados provocar a
sua instabilidade; aumento da dimensão dos “lisos” provocados no caso de bloqueio de um
rodado durante uma frenagem; circulação a velocidades mais próximas da velocidade crítica;
aumento dos desgastes e da necessidade de ações de manutenção.
O controlo dos riscos associados ao aumento da velocidade máxima depende de vários sistemas
que equipam a carruagem, assim como do reajuste de práticas em função dos riscos
identificados. Estes sistemas e estas práticas constituem as “medidas de segurança”, nos termos
definidos no ponto 10 do Artigo 3º do Regulamento 352/2009 nomeadamente: rolamentos de
rolos cónicos (equipamento já existente); critérios de desequilíbrio de rodados adequados à
nova velocidade (equipamento já existente); sistema ABS; amortecedores anti-lacete; ciclo de
manutenção e consistência das intervenções adaptados à circulação à nova velocidade.
Tendo como referencia o ponto 2 do Artigo 4º, a importância da alteração foi definida com base
nos critérios apresentados nas suas alíneas a) a f), com a análise das consequências em caso de
falha. As alterações técnicas a introduzir podem deixar de funcionar, pelo que se procedeu à
identificação dos modos de falha e do pior cenário credível para cada um dos componentes
nomeadamente: rolamentos de rolos cónicos; sistema ABS; amortecedores anti-lacete;
Foi também analisada a novidade utilizada na implementação, concluindo-se que nem a
alteração de natureza operacional, nem as alterações técnicas constituíram novidade, por já
existir historial com experiências semelhantes em termos de exploração e alterações técnicas.
Relativamente complexidade da alteração concluiu-se que a alteração consistiu na aplicação de
componentes amplamente testados e noutros veículos da organização, não representando
qualquer risco adicional.
Foi estabelecida a capacidade de monitorização do estado dos equipamentos instalados em
situação de exploração nomeadamente, através de verificações no ciclo de manutenção dos
veículos e de sistemas de diagnóstico embarcados.
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Em termos de reversibilidade, concluiu-se que qualquer das alterações em análise pode ser
anulada, repondo o sistema tal como era antes da alteração. Em termos de adicionalidade de
alterações, concluiu-se não existirem modificações recentes nos veículos relacionadas com a
segurança. Seguiu-se o procedimento de estabelecimento do risco, tendo a sua aceitabilidade
sido estabelecida por comparação com um sistema de referência com outros veículos já
alterados e com longo tempo de exploração.
A identificação dos riscos associados à alteração deu origem a uma tabela enumerando os riscos
associados a cada etapa do projeto de alteração nomeadamente, figura nº20:
•
•
•
•
•
•

Etapa de avaliação da alteração de exploração do sistema carruagem;
Etapa de especificação e contratação;
Etapa de montagem dos equipamentos;
Etapa de ensaios de linha,
Etapa de autorização de entrada em serviço
Etapa de exploração.

Figura 20 – Cabeçalho da tabela de identificação dos riscos, com os elementos de identificação do perigo e
respetivo risco para cada etapa do projeto de alteração; (Análise do Risco do Projeto de Alteração).

Com base nesta identificação foi feita uma avaliação global do risco e estabelecidas as medidas
de gestão do risco para cada perigo identificado, figura nº21:

Figura 21 – Cabeçalho da tabela de mitigação dos riscos, com os elementos de identificação do perigo e respetivo
risco para cada etapa do projeto de alteração; (Análise do Risco do Projeto de Alteração).

Para todos os perigos identificados foi possível identificar um código de práticas e/ou um
sistema de referência. Os desvios são inexistentes na aplicação dos códigos de práticas e os
desvios identificados relativamente ao sistema de referência foram identificados, tendo sido
considerados irrelevantes.
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No âmbito da análise de risco foi prevista a monitorização / acompanhamento do
comportamento em serviço das carruagens até dois anos após o início da sua exploração
comercial a velocidades superiores à anterior. Após o encerramento do processo de análise de
risco da alteração da velocidade de exploração, foi elaborado um relatório, coligindo as
ocorrências que se verificaram durante esse período, no âmbito dos perigos identificados.

5. Levantamento dos aspetos relevantes para a gestão de alterações
Este capítulo pretende descrever a forma como neste trabalho se pretende validar a perspetiva
da organização relativamente aos aspetos que condicionam a gestão de alterações, segundo a
perspetiva de vários interessados com elevada perícia e conhecimento relativamente às áreas
que representam. Para o que são realizadas entrevistas exploratórias com os interessados,
incluindo o preenchimento de um questionário sobre a relevância/criticidade das etapas de
aplicação do Método Comum de Segurança para a organização. Neste questionário é ainda
utilizada uma escala de 1 a 5, sendo que:
1- significa muito pouco relevante,
2- significa pouco relevante,
3- significa relevante,
4- significa muito relevante,
5- significa muitíssimo relevante.

Identificação dos stakeholders
Os pontos de vista da organização foram recolhidos através de análise documental, entrevistas
e questionário a especialistas no sistema de gestão de segurança, gestão do risco, normativos
legais e regulamentares e operações, caraterizando os elementos relevantes para a atividade de
gestão de alterações e a sua interação com o SGS em geral. Foi realizada uma identificação dos
stakeholders internos e externos mais relevantes e procedeu-se à sua seleção tentando
diversificar a formação base, a área de intervenção dentro da organização e com níveis de
experiência e responsabilidade elevados.
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Os stakeholders internos relevantes identificados foram:
i.

Stakeholder da Área de auditoria, nomeadamente pessoal afeto à verificação de
conformidade da aplicação dos procedimentos pelos vários órgãos da empresa. Foi
selecionado um especialista desta área adiante designado A;

ii.

Stakeholder da Área operacional, nomeadamente pessoal afeto ao planeamento, preparação,
execução e avaliação do serviço, assim como à preparação de recursos em termos de
pessoal, veículos, infraestruturas e respetivas instruções de operação. Foi selecionado um
especialista desta área adiante designado B;

iii.

Stakeholder da Área de projeto em sistemas de informação, nomeadamente pessoal afeto à
definição de necessidades e implementação de sistemas e tecnologias de informação. Foi
selecionado um especialista desta área adiante designado C;

iv.

Stakeholder da Área de certificação, nomeadamente pessoal afeto à monitorização de
processos de negócio. Foi selecionado um especialista desta área adiante designado D;

v.

Stakeholder da Área de segurança, nomeadamente pessoal afeto à preparação de
regulamentação de segurança e supervisão do desempenho em termos de acidentes e
incidentes. Foi selecionado um especialista desta área adiante designado E;

vi.

Stakeholder da Área jurídica e de recursos humanos, nomeadamente pessoal afeto a gestão
de processos de cadastro, direitos, deveres e litigância com terceiros. Foi selecionado um
especialista desta área adiante designado F.
Os stakeholders externos relevantes identificados foram:

vii.

Stakeholder da Área manutenção e reparação, nomeadamente pessoal afeto às atividades de
recuperação do potencial de vida e disponibilidade técnica e operacional dos veículos. Foi
selecionado um especialista desta área adiante designado G;

viii.

Stakeholder da Área de regulação ferroviária, nomeadamente pessoal afeto à acreditação e
supervisão do cumprimento dos requisitos e normativos de acesso e desempenho do
operador ferroviário. Foi selecionado um especialista desta área adiante designado H.
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Entrevistas
Foram realizadas entrevista aos peritos com base no questionário constante do Anexo III, tendo
as respostas sido sumarizadas:
1. Qual a importância para a organização do tema da gestão de alterações?
Os especialistas são unanimes em considerar a gestão de alterações um aspeto crítico para a
organização. É referida a crescente inclusão na regulamentação europeia de requisitos e
métodos de gestão de alterações em áreas como a segurança das operações, a segurança das
pessoas e bens, a segurança informática, a garantia da privacidade dos dados pessoais.
Ao nível dos investimentos e desenvolvimento de processos de negócio os especialistas
assumem que existe grande fragilidade nos respetivos projetos, que não são encarados como
mudanças significativas, carecendo normalmente de metodologias apropriadas a cada uma
dessas alterações.
Regra geral, todos afirmam que o ritmo de alterações impostas por via regulamentar tem sido
excessivo e mal preparado em termos de casos práticos e políticas de aplicação. O esforço extra
requerido pela necessidade de compreensão desses requisitos desvia recursos valiosos que
poderiam estar afetos ao desenvolvimento dos processos de negócio nomeadamente mudanças
induzidas pela própria organização e pelo mercado, limitando significativamente a inovação
técnica e de processo.

2. Qual a legislação, regulamentos e normas que enquadram este tema e em que medida são
relevantes para a organização?
Os especialistas apontarem vários exemplos de legislação que incide sobre este tema, sendo
unanimes sobre a importância do Método Comum de Segurança devido à complexidade do
sistema ferroviário e às múltiplas interações entre os seus subsistemas (ex. energia, via-férrea e
sua envolvente, material-circulante, sinalização) e entre os elementos de cada subsistema.
Embora sejam requisitos obrigatórios em áreas como a segurança, carecem, no entanto de
histórico de aplicação no meio ferroviário que utilizou historicamente abordagens locais a este
tema com processos de gestão ad hoc.
São apontadas fragilidades do processo de regulamentação nomeadamente a falta de exemplos
de aplicação dos requisitos expressos nos diferentes normativos e a falta de códigos de
prática/instruções técnicas gerais que possam ser adaptadas à especificidade da organização
sem uso/dependência de consultores. Este aspeto poderia ser mitigado com maior interação e
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partilha de informação entre operadores, mas esses fóruns não têm sido promovidos em número
suficiente ou são pouco eficazes.

3. Em que medida os diversos sistemas de gestão da empresa têm contribuído para o
desenvolvimento da gestão de alterações na organização?
É afirmado que o desenvolvimento dos sistemas de gestão da qualidade e ambiente e do sistema
de gestão de segurança permitiram desenvolver uma visão mais orientada para os processos e
uma maior compreensão das interdependências entre atividades da empresa. O sistema de
gestão de segurança é referido como um elemento crítico que vem sistematizar a recolha e
tratamento de informação, tendo a gestão de alterações como componente autónomo e
enquadrado no sistema. Antes desta abordagem a gestão de alterações só surgia como situação
casuística e sempre ligada à aquisição ou reabilitação de material circulante.

4. Qual a importância da gestão do risco na implementação de alterações significativas?
Os peritos referem que a gestão do risco constitui a base do Método Comum de Segurança,
sendo igualmente um dos requisitos dos sistemas de gestão da qualidade e ambiente e do
sistema de gestão de segurança. Os riscos seguidos no sistema de gestão da segurança são
geralmente estáveis e ligados aos perigos típicos da operação. No entanto, a introdução de novas
tecnologias e organização do trabalho trouxe novos perigos cuja compreensão e inclusão no
perfil de risco da organização deve ser feita no âmbito de um processo de gestão de alterações.
Esta abordagem permite que os perigos/riscos emergentes fiquem logo na origem associados
aos recursos e práticas que lhes deram origem, antecipando esse conhecimento. A abordagem
típica de aceitação da alteração sem definição da tipologia de perigos e riscos associados tinha
como resultado a sua interiorização numa fase tardia de identificação através das ocorrências
diárias de operação, atrasando muito a sua mitigação.

5. Indique os principais obstáculos e problemas colocados na implementação de
alterações/mudanças significativas na organização.
Os peritos associam o atual modelo de organização do sistema ferroviário nacional ao maior
problema de implementação de alterações e sua gestão. A pouca integração entre as
organizações responsáveis pelos diferentes elementos do sistema nomeadamente, a via-férrea e
a exploração do transporte, com falta de comunicação/coordenação/colaboração entre os
participantes, torna difícil a identificação e gestão dos riscos das alterações que acabam por não
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ser identificados de forma consolidada. Esta situação é particularmente penalizadora pois o
sistema tem uma elevada integração técnica e funcional.
Para as organizações envolvidas a atividade dos seus parceiros tem como resultado a
importação de riscos para a sua atividade, cuja realização leva à exportação de riscos para a
atividades dos restantes. A gestão dos riscos importados e exportados é de difícil realização
pois a capacidade de análise e responsabilidade pela mitigação pode não estar ao alcance da
organização, devendo ser abordada por um terceiro, assumindo que este reconhece o risco e
internaliza.
Um obstáculo particularmente focado é a complexidade de algumas alterações, envolvendo
elementos técnicos significativos, requerendo a participação de especialistas com elevado
conhecimento nos grupos de trabalho de aplicação do Método Comum de Segurança. O número
cada vez mais reduzido destes especialistas retira capacidade para uma análise conhecedora dos
sistemas técnicos e dos códigos de prática, com impacto no reconhecimento dos perigos e riscos
associados.
A profusão de sistemas de informação de suporte não integrados e de difícil compatibilização
com novas atividades e procedimentos organizacionais é referida também como um elemento
limitador da recolha de informação sistemática para conhecimento do perfil de risco da
organização.

6. Indique os elementos facilitadores e vantagens decorrentes da implementação de
alterações/mudanças significativas na organização.
O principal elemento facilitador referido pelos peritos é a utilização de equipas
multidisciplinares no processo de gestão de alterações. O envolvimento de diferentes valências
nesta análise facilita o reconhecimento e aceitação dos resultados, conduzindo igualmente a
propostas de medidas de mitigação realizáveis e eficazes.
É referida a necessidade de implementar um processo de formação vocacionado para a
aplicação do Método Comum de Segurança e para as diferentes ferramentas de identificação e
análise do risco. É destacada a necessidade de sensibilização dos gestores para a compreensão
das mais valias do processo de gestão de alterações. A possível consolidação empresarial das
empresas envolvidas nos serviços ferroviários, com renovação de meios técnicos e humanos,
recuperando capacidade industrial e conhecimento técnico é considerada essencial para a
aplicação competente e eficaz da metodologia.
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7. Avalie as etapas do MCS em termos de relevância para a eficácia da implementação desse
método de gestão de alterações, no contexto da organização. Comente a sua avaliação.

Avaliação dos
Riscos

Requisitos de
Segurança

Demonstração
do
cumprimento
dos Requisitos
de:

3

4

5

4

4

5

5

5

5

4

3

3

4

3

4

3

5
4
4
5
5
3

5
4
4
5
5
3

5
4
4
5
5
3

5
5
5
5
5
3

5
4
4
5
5
4

5
4
4
5
5
3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

Monitorização/Registo dos perigos

5

5

5

5

5

5

Relatório Final de Avaliação

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

3

3

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

3

3

3

3

4

5

5

5

5

5

Moda

4

H

Seleção do
Princípio de
Aceitação

4

G

Identificação e
Classificação
dos Perigos

Revisão da definição do sistema
Identificação do perigo
Classificação do perigo
Aceitabilidade do risco
Códigos de Prática
Avaliação de Sistemas Similares
Estimativa Expressa dos Riscos
Validação da Identificação de
Perigos
Estimativa do Risco Associado à
Alteração
Implementação de Mecanismos de
Controlo dos Riscos
Criação/Importação de Práticas e
Implementação de Novos
Mecanismos de Controlo do Risco
Supervisão da Aplicação de Práticas
de Mitigação do Risco

F

Definição do
Sistema

E

Definição preliminar do sistema,
processo, atividade a alterar
Estabelecimento da significância da
alteração

D

Definição
preliminar do
Sistema

C

Etapa

B

Tema

A

Respostas

4
5
3
5
4
4
5
5
3
3
4
5
5

3

3

5

5

4

5

3
5
4

Tabela 5 – Resultados da avaliação efetuada por cada perito, em termos de relevância das etapas do MCS em
termos de eficácia da implementação.

A avaliação realizada no ponto 7, apresenta algum nível de concordância por parte dos peritos
envolvidos, sendo de opinião consensual de que a primeira etapa do MCS, provavelmente a
mais importante, é o Estabelecimento da Significância da Alteração começando pela própria
submissão da alteração à avaliação de significância.

Alterações com impacto na segurança, podem não ser reconhecidas como mudanças para
análise pelo MCS, dando preferência a processos menos estruturados de análise do risco
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envolvido. A não compreensão da significância das alterações invalida os pressupostos de
aplicação do método e fragiliza o sistema de gestão de segurança.
Segue-se a etapa de identificação do perigo, cujo reconhecimento requer não só competências
significativas relativamente ao sistema em questão, mas também um longo historial de
observações de ocorrências de sistemas, tecnologias ou processos similares. Este conhecimento
faz parte do património da organização e das pessoas que nela trabalham.
Outra etapa de grande relevância incide sobre o aspeto da seleção do princípio de aceitação do
risco. Os peritos são consensuais relativamente às limitações da organização neste âmbito. A
utilização dos princípios está limitada ao uso de códigos de prática onde existe grande
experiência e à avaliação de sistemas similares, decorrente de um passado de grande atividade
de engenharia no desenvolvimento de estruturas organizacionais e processos operacionais
conjuntamente com outros operadores e fabricantes e que pode ser replicado.
A utilização do princípio da estimativa expressa dos riscos implica recursos industriais,
financeiros e conhecimentos de análise que estão nos limites da competência da organização.
Esta situação pode potenciar a replicação do conhecimento, mas também limitar
significativamente a inovação.
A implementação de mecanismos de controlo dos riscos e a monitorização dos perigos são
etapas igualmente importantes, sendo esta último um procedimento estandardizado da
organização. Compreende-se, no entanto, que o não reconhecimento atempado dos riscos por
aplicação do MCS torna difícil a compreensão do motivo das ocorrências que surgem na
sequência da alteração, dificultando a construção do respetivo perfil de risco.
As etapas de validação do risco associado à alteração e de supervisão de aplicação das práticas
são consideradas de pouco valor pois de facto a identificação dos perigos não é na prática
efetuada apenas pelo proponente da alteração, mas sim por uma equipa multidisciplinar que já
envolve peritos, sendo que a supervisão de aplicação das práticas de mitigação apresenta
limitações importantes se não for efetuada no âmbito de uma equipa de promoção da segurança
com mandato para esse efeito.
Este cenário varia, no entanto, com o tipo de alteração. As alterações de tecnologia relacionadas
como o material circulante dispõem de um sistema de registo de ocorrências próprio e de uma
equipa de acompanhamento de engenharia que as tornam suficientemente eficazes. O
seguimento do resultado de alterações relativas a organização, processos e atividades com
impacto na segurança, para além da limitada aplicação do MCS, apresenta também limitações
de monitorização dos perigos e supervisão das práticas de mitigação.
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6. Conclusões e considerações finais
Conclusões
A análise de aspetos relevantes do processo de gestão de alterações, com impacto na segurança,
permite compreender a forma como a organização interioriza, planeia, gere e implementa
mudanças críticas para as suas operações e a posterior monitorização do perfil de risco que
resulta dessa alteração.
Apesar de cada vez mais frequente, e de ter impactos transversais à organização, com um
significativo conjunto de interessados internos e externos, a gestão de alterações nem sempre é
assumida como um processo metódico e estruturante, com caraterísticas típicas de projeto, cujo
resultado condiciona o desempenho das áreas abrangidas por cada uma das suas iterações.
Os resultados permitem considerar que a metodologia analisada de gestão de alterações, embora
constitua um referencial legalmente instituído, não se encontra totalmente internalizada e em
todas as suas componentes.
Para além dos aspetos de cultura de gestão do risco que só recentemente foram formalizados
em termos de normas e regulamentação nacional, a aplicação desta metodologia, implica a
junção de competências técnicas de conhecimento de tecnologias, processos e atividades
ferroviárias, em termos industriais, de exploração e de gestão da infraestrutura que não é
facilitada pelo enquadramento do setor e da própria organização.
O estudo permite concluir que os aspetos mais relevantes do processo de gestão de alterações
nesta organização, relativamente ao Método Comum de Segurança, centram-se na própria
capacidade de definição da significância das alterações, permitindo que sejam submetidas a um
processo estruturado de gestão.
São também realçadas as etapas de identificação dos perigos, a seleção dos princípios de
aceitação do risco, a implementação de mecanismos de controlo dos riscos e a monitorização
dos perigos já após a implementação da alteração, este último aspeto essencial para a validação
de todo o processo.
Conclui-se que as melhorias na aplicação deste método abrangem aspetos técnicos de aplicação,
de capacidade de sensibilização e envolvimento de pessoas chave com competências relevantes
e multidisciplinares, de coordenação e transferência de informação de gestão do risco entre
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empresas, incluindo aspetos de reorganização e reabilitação do setor essenciais responder ao
elevado nível de especialização suscitado pela regulamentação e pela necessidade de inovação
organizacional e tecnológica.
Contributo para a gestão
Com este estudo pretende-se realizar uma abordagem ao tema gestão de alterações, centrado
nos aspetos de segurança da organização. Esta abordagem é fundamental do ponto de vista da
sustentabilidade das operações em empresas de transporte ferroviário e em muitas outras
organizações sujeitas a constantes alterações nos seus sistemas operacionais, decorrentes de
novos requisitos que alteram a sua exposição ao risco, permitindo compreender os mecanismos
desencadeados para manter a estabilidade. O conhecimento destes mecanismos é essencial para
a sua promoção e melhoria.
Limitações
A avaliação dos aspetos relevantes para a gestão de alterações foi suportada na recolha de
opiniões de peritos, como representantes de grandes grupos de interessados no processo de
gestão de alterações na organização. No entanto, tendo em conta a natureza geograficamente
dispersa das operações e a proximidade da sede da empresa, os órgãos centrais estão sobre
representados. Por outro lado, existem utilizadores chave que embora já representados em
termos funcionais possuem conhecimentos e competências que poderiam, caso fossem
envolvidos, levar a conclusões mais ricas sobre a realidade.
Investigação futura
O estudo analisou a realidade da gestão de alterações segundo a perspetiva de uma área de risco
particular, incidindo no sistema de gestão de segurança ferroviária. Num estudo futuro, será
interessante verificar em que medida as questões que condicionam esta realidade serão também
extensíveis a outras perspetivas na empresa nomeadamente em áreas de risco emergentes como
por exemplo a proteção de dados pessoais, cujos requisitos legais implicam alterações
simultaneamente culturais, de procedimentos e tecnológicas.
Num futuro estudo considera-se também interessante que seja analisada a realidade de outras
empresas deste setor, no sentido de tornar mais abrangente a definição de funcionalidades do
SGD (sistema de gestão do desempenho).
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Anexo I – Estrutura da ISO 9001: 2015 e respetivos aspetos distintivos
relativamente à versão de 2008.

1. Introdução;
2. Âmbito;
3. Referências normativas;
4. Termos e definições;
5. Contexto da organização - compreender a organização e o seu contexto,
necessidades e expectativas, âmbito e sistema de gestão
o A organização deve determinar os aspetos internos e externos relevantes para os
seus fins e que possam afetar os objetivos do seu sistema de gestão;
o A organização deve determinar os interesses e requisitos dos interessados
relevantes para o sistema de gestão (ex. clientes, utilizadores finais,
fornecedores, distribuidores, retalhistas e outros na cadeia de abastecimento);
o A organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar o seu sistema
de gestão, incluindo processos e respetivas interações. A abordagem por
processos é o ponto comum a todos os sistemas de gestão.
6. Liderança - compromisso da gestão, política, papéis; responsabilidade e autoridade
o A gestão de topo deve demonstrar liderança e compromisso relativamente ao
sistema de gestão da qualidade, integrando os seus requisitos nos processos de
negócio, com ênfase no cliente;
o Promovendo o esclarecimento do processo de gestão;
o Ajudando os outros gestores a demonstrar a sua liderança nas suas áreas de
responsabilidade.
7. Planeamento – ações para abordar riscos e oportunidades; objetivos e planos para
as realizar
o Ações para abordar riscos e oportunidades (6.1)
▪

Ao realizar a atividade de planeamento, no âmbito do sistema de gestão da
qualidade, a organização deve determinar os aspetos internos e externos
relevantes para os seus fins e que possam afetar os objetivos do seu sistema
de gestão, e determinar os riscos e oportunidades que devem ser abordados.
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A organização deve:
➢ Planear as ações para abordar os riscos e oportunidades;
➢ Definir como integrar e implementar essas ações nos
processos do sistema de gestão da qualidade;
➢ Avaliar a eficácia dessas ações.
8. Suporte – recursos; competências; consciencialização; comunicação
o A organização deve determinar e providenciar os recursos (7.1.2_infraestruturas,
7.1.3_ambiente

de

processo,

7.1.4_monitorização,

7.1.5_conhecimento)

necessários ao estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do
sistema de gestão;
9. Operações – planeamento e controlo operacional
o A organização deve planear, implementar e controlar os processos necessários
para atingir os requisitos e implementar as ações determinadas em 6.1,
estabelecendo e implementando:
•

Critérios para os processos;

•

Os controlos desses critérios.

o A documentação que demonstra a realização dos processos:
•

A organização deve controlar e rever as consequências de alterações não
previstas, tomando ações para mitigar efeitos adversos quando
necessário;

•

A organização deve assegurar que as operações (funções ou processos)
realizadas por prestadores externos são controladas.

10. Avaliação de desempenho – monitorização, medição análise e avaliação; auditoria
interna; revisão pela gestão;
11. Melhoria – não conformidades, ações corretivas e melhoria.
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Anexo II – Requisitos legais e normativos que conformam a atividade
•

Normativos Legais e Regulamentares ou Voluntários que preconizam a necessidade da
Gestão do Risco:
o Código das Sociedades Comerciais;
o Estatuto do Gestor Público;
o Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007-19;
o Princípios de Bom Governo das Empresas do Sector Empresarial do Estado;
o Regulamento da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Imobiliários);

•

Decreto-Lei nº 71/2007, sobre o Estatuto do Gestor Público, na redação que lhe foi dada
pela Lei Nº64-A/2008 de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº8/2012 de 18 de janeiro;

•

Lei nº 54/2008, de 4 de setembro relativa à criação do Conselho de Prevenção da
Corrupção (CPC) e respetivas Recomendações, com destaque para a Recomendação de
1 de julho de 2015;

•

Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro do Ministério das Finanças;

•

Norma NP EN ISO 9001:2015;

•

NP ISO 31000:2013 “Gestão do Risco – Princípios e linhas de orientação”;

•

Exigências Legais e Normativas:
o Regulamento (CE) n.º 352/2009, de 24 de abril – adoção MCS;
o Regulamento (CE) n.º 402/2013, de 30 de abril – revoga o regulamento
nº352/2009, de 24 de abril;
o Regulamento (CE) nº1158/2010 de 9 de dezembro – requisitos do SGS;
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o Decreto-Lei nº133/2013, de 3 de outubro do Ministério das Finanças – padrões
de ética e conduta, prevenção da corrupção, prevenção conflitos de interesse;
o ISO 9001:2015 – Sistemas Gestão Qualidade;

•

Standards, Documentos e Ferramentas de trabalho:
o Base de dados de segurança/ Análise risco alterações significativas;
o Procedimentos avaliação e controlo dos riscos do SGS;
o ISO 31000:2013 – Gestão do Risco – Princípios e Linhas de Orientação;
o Projeto Gestão Transparente.
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Anexo III – Questionário a especialistas no Sistema de Gestão de Segurança
1. Qual a importância para a organização do tema da gestão de alterações?
2. Quais a legislação, regulamentos e normas que enquadram este tema e em que medida são
relevantes para a organização?
3. Em que medida os diversos sistemas de gestão da empresa têm contribuído para o
desenvolvimento da gestão de alterações na organização?
4. Qual a importância da gestão do risco na implementação de alterações significativas?
5. Indique os principais obstáculos e problemas colocados na implementação de
alterações/mudanças significativas na organização.
6. Indique os elementos facilitadores e vantagens decorrentes da implementação de
alterações/mudanças significativas na organização.
7. Avalie as etapas do MCS em termos de relevância para a eficácia da implementação desse
método de gestão de alterações, no contexto da organização. Comente a sua avaliação.

Tema

Etapa

Grau Relevância/Criticidade
(1- muito pouco relevante, 2- pouco
relevante, 3- relevante, 4- muito
relevante, 5- muitíssimo relevante)

Definição preliminar do sistema, processo,
Definição preliminar atividade a alterar
do Sistema
Estabelecimento da significância da alteração
Definição do Sistema Revisão da definição do sistema
Identificação do perigo
Identificação e
Classificação dos
Classificação do perigo
Perigos
Aceitabilidade do risco
Códigos de Prática
Seleção do Princípio
Avaliação de Sistemas Similares
de Aceitação
Estimativa Expressa dos Riscos
Validação da Identificação de Perigos
Avaliação dos Riscos
Estimativa do Risco Associado à Alteração
Implementação de Mecanismos Controlo Riscos
Requisitos de
Segurança
Demonstração do
cumprimento dos
Requisitos de

Criação/Importação de Práticas e Implementação
de Novos Mecanismos de Controlo do Risco
Supervisão da Aplicação de Práticas de Mitigação
do Risco
Monitorização/Registo dos perigos
Relatório Final de Avaliação
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Anexo IV – Procedimento de gestão de alterações significativas

Intervenientes

Sistema de Informação de Suporte à Gestão da Segurança

Órgão Proponentes da Alteração

Comissão de Peritos

Órgão Responsável pelo
SGQ

INÍCIO

Fases do Procedimento de Gestão de Alterações Significativas

01-Identificação do
Sistema, Processo,
Atividade a Alterar

Alteração
Significativa

N

FIM

S
03-Validação
da
Identificação
de Perigos

02-Identificação e
Avaliação dos Perigos

04-Estimativa do Risco
Associado à Alteração

05Implementação
de Mecanismos
Controlo Riscos

Risco Aceitável
S
N
06-Criação/Importação
de Práticas e
Implementação de
Novos Mecanismos
Controlo do Risco

N

Risco Aceitável

FIM

07-Supervisão
da Aplicação
de Práticas de
Mitigação do
Risco
S
FIM

Figura 22 – Sistema de Informação de Suporte à Gestão da Segurança, Fernandes (2015).
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