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AVALIAR O RISCO… 

OU RISCAR DE NOVO



AGENDA

� Percecionar o Grupo

� Avaliar o risco

� Riscos relacionados com
a interface homem-
máquina

� A Máquina – conceção,
instalação e utilização

� A proposta de solução
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PERCECIONAR O GRUPO

1873 369 41 24 35



PERCECIONAR O GRUPO

Rita Sesinando Célia Morais Sandra Cardoso



AVALIAR O RISCO



RISCOS RELACIONADOS COM O INTERFACE HOMEM-MÁQUINA 

Diretiva máquinas:
•••• Melhoria das condições 
de segurança
•••• Menor nível de risco

•••• Conceção
•••• Aquisição
•••• Instalação
•••• Utilização
•••• Fim do ciclo de vida



� Implementação da 
máquina

� Organização do trabalho

� Operação

� Tarefa de higienização

� …

A Segurança não cai das 
árvores … depende da:
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Só um mecanismo de validação e
informação poderá permitir que em vez de
se DAR A VOLTA AO RISCO SE RISQUE DE

NOVO.

Faltará um mecanismo que permita aos
fabricantes receberem informação sobre
estes vetores para adequar a máquina ao
contexto real de trabalho?
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Se 
� Cumpre o estatuído nas directivas europeias 
� São submetidas a uma avaliação por organismos 
notificados,

garantirá este processo a segurança do operador

A MÁQUINA



Punho arrastador dextro 

ou esquerdino?

A CONCEÇÃO

Quem 
controla

Quem 
compra

Quem 
utiliza



Instalar a 
máquina de 
costas ou de 
frente para o 

cliente?

Instalação da 
máquina

• Posicionamento 
da máquina

• Iluminação do 
local

• Altura do plano de 
trabalho

A INSTALAÇÃO



Ritmo de 
trabalho

Exigências 
dos 

clientes 

Características 
do pescado

Binómio riscos residuais -
condições de segurança 

A UTILIZAÇÃO



Olhando  novamente para todas 
as questões relacionadas com a 

segurança …
“Garantirá este processo a 
segurança do operador?”

A PROPOSTA DE SOLUÇÃO



Protótipo 2

� Conceber uma serradora que possa ser utilizada à
esquerda ou à direita;

� Conceber um adaptador amovível para o corte de
cabeças de peixe nobre.

Protótipo 1

A PROPOSTA DE SOLUÇÃO



� Aquisição de serradoras 
de lâmina circular.

� Altura do plano de trabalho
Em geral, a superfície de trabalho deve
ficar 5 a 10 cm abaixo da altura dos
cotovelos para trabalhos sem precisão.
( P5 = 95cm )

A PROPOSTA DE SOLUÇÃO
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CONCLUSÃO

Conceção

Aquisição

Implementa-
ção Utilização

Fim de 
vida
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“Não há palavras nem frases que nos 

possam manter seguros, há somente 

ações.”

“Obrigadasusana.caldeira@jeronimo-martins.pt


