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RESUMO  

 

Dada a extrema complexidade que envolve as áreas Ambiente e Segurança em empresas do ramo 

da produção energética, a Integração de Sistemas de Gestão contribui para a simplificação e 

melhoria ao nível da eficácia destes mesmos sistemas. No entanto, têm vindo a observar-se 

dificuldades no momento da construção dos sistemas integrados e sua implementação, devido à 

inexistência de um documento formal que indique os requisitos e a metodologia a adoptar.  

A presente dissertação visa colmatar esta lacuna, e propõe um conjunto de Linhas Orientadoras, 

com o objectivo de contribuir para uma melhor eficácia nas empresas do ramo. Na primeira parte, 

é efectuada uma revisão bibliográfica nesta matéria analisando-se os estudos já efectuados neste 

âmbito. Na segunda parte, expõem-se as respostas ao questionário distribuído a empresas 

portuguesas do ramo da produção de energia,  com o intuito de conhecer e reflectir  sobre as 

dificuldades e mais-valias na implementação Sistemas Integrados Ambiente e Segurança.  

 

Tendo como base os artigos analisados e as respostas  obtidas nos questionários acima referidos, 

desenvolveram-se as Linhas Orientadoras, que pretendem, de forma sistemática, e com recurso à 

exemplificação, assistir às dúvidas, lacunas e dificuldades encontradas por parte das empresas 

nesta área. 
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Gestão de Higiene e Segurança no Trabalho; Linhas Orientadoras; Produção de Energia 
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ABSTRACT 

 

Due to the complexity of the Environmental and Occupational Health and Safety aspects in the 

energy production industry, the integration of Management Systems contributes to a more 

simplified and efficient process.  The absence of an official set of guidelines, indicating 

methodologies and required conditions, creates a number of obstacles to these companies during 

the design and implementation of integrated systems. 

 

This dissertation attempts to bridge this gap by proposing a set of guidelines, which aim to assist 

the companies of the sector. In the first part of this study, a literature review allowed for the 

critical analysis of previous findings on the subject. The second section, analyses the results of a 

survey that was distributed to several Portuguese companies in the electricity production sector, 

to understand their opinions, the main obstacles and the benefits they face when implementing 

single or integrated systems.  In the final section, a set of guidelines and practical examples are 

proposed, which may support the interested companies in overcoming the integration challenges 

in a systematic way. 

 

 

Key-words: Integrated Management Systems; Environmental Management System; 

Occupational Health and Safety Management system; Guidelines; Energy Production 
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SIMBOLOGIA E NOTAÇÕES 

 

AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia 

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

FER – Fontes de Energia Renováveis 

GEE – Gases com Efeito de Estufa 

IEA – International Energy Agency 

IPQ – Instituto Português da Qualidade 

ISO – International Organization for Standardization  

ITN – Instituto Tecnológico e Nuclear 

REN – Rede Eléctrica Nacional 

SEN – Sistema Electroprodutor Nacional 

SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

SGPS – Sistema de Gestão de Prevenção e Segurança  

SHST – Sistema de Gestão de Higiene e Segurança no Trabalho 

SIG – Sistema Integrado de Gestão 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Enquadramento  

 

As organizações enfrentam constantemente novos desafios e obrigações, principalmente quando 

actuam em mercados bastante competitivos, nos quais as expectativas por parte dos consumidores 

e accionistas são elevadas. Neste contexto, a aplicação de sistemas de gestão flexíveis assiste no 

cumprimento dos requisitos, na optimização de recursos e na preservação da uma boa imagem 

empresarial. 

 
As empresas do sector energético são submetidas a diversas pressões regulamentares por parte 

das entidades públicas na área do ambiente e de higiene e segurança, devido à dimensão das suas 

instalações e à magnitude dos seus impactes. Mas, na sua maioria, são empresas que devido ao 

controlo rígido por parte das entidades reguladoras também desenvolvem esforços significativos 

para minimizar os seus problemas. A legislação associada ao sector, e a respectiva fiscalização, 

têm sido progressivamente mais exigentes, o que estimula uma melhoria do desempenho das 

empresas. 

 

Para além do cumprimento dos objectivos regulamentares, são paulatina mas progressivamente 

reconhecidos os instrumentos de informação e de actuação voluntárias. O cumprimento dos 

requisitos dos instrumentos regulamentares ou voluntários podem acarretar, numa primeira 

abordagem, custos acrescidos para as empresas e uma possível perda de competitividade, mas 

incentivam à inovação e eficiência, podendo até potenciar a criação de novas oportunidades de 

negócio.  

 

Actualmente, cumprir com os requisitos legais deixou de ser um custo para diversas empresas, 

que tentam alcançar a sustentabilidade através da integração das dimensões económica, ambiental 

e social na sua estratégia de actuação. A inovação pode ser considerada um dos factores 

essenciais para a resolução de problemas dentro de uma empresa, sendo que os trabalhadores, 

enquanto agentes activos no sistema, desempenham um papel importante, uma vez que conhecem 

detalhadamente os processos, fruto da sua experiência e conhecimento empírico. Deste modo, a 
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importância do trabalhador no processo de melhoria contínua é fulcral e emergente, sendo 

fundamental criar todas as condições para o seu envolvimento no processo.  

 

O sector da Produção de Electricidade é responsável por diversos impactes ambientais 

significativos, como a contribuição para as Alterações Climáticas e a Deplecção de Recursos 

Abióticos associados à produção termoeléctrica, ou a Intrusão Visual, para o caso da produção a 

partir de fontes eólicas, e a Perda da Biodiversidade e Degradação dos Solos, relacionados com a 

produção hidroeléctrica. Está já provado que mediante o tipo de instalação, os impactes 

ambientais a ela associados são bastante diversos e as suas magnitudes variáveis. Ao nível dos 

Riscos Ocupacionais, de uma maneira geral, eles são os mesmos visto tratarem-se de instalações 

industriais, às quais estão sempre associados riscos padrão como as Quedas em Altura e ao 

mesmo nível, Riscos Ergonómicos e Ruído, porém também alguns mais específicos como Risco 

de Explosão e Electrocussão. 

 

Com o intuito de dar resposta a estas problemáticas, as empresas têm de recorrer a estratégias que 

lhes possibilitem ultrapassar tais perturbações no ambiente, segurança e saúde dos trabalhadores. 

Devido à especificidade das instalações não pode haver uma regra geral, daí a melhor forma de 

melhorar a eficiência Ambiente/Segurança será a aposta em sistemas de gestão com base em 

sistemas de Melhoria Contínua, que se adaptem aos casos particulares. 

 

As Normas ISO 14001 e OHSAS 18001 já deram provas, individualmente, de serem 

instrumentos de sucesso na Gestão do Ambiente e Segurança no Trabalho respectivamente, mas 

devido às semelhanças e proximidade entre elas, que transcendem os aspectos meramente  

estruturais, as tendências internacionais apontam para que estas não se apliquem em paralelo, mas 

sim conjuntamente, isto é, integrando-as. Internacionalmente, mas também em Portugal, já se 

recorre à Integração de Sistemas Ambiente/Segurança mas, devido à inexistência de referenciais 

para o efeito, como seria o caso de uma Norma, este processo é muitas vezes moroso e complexo. 

Devido à existência desta lacuna documental, torna-se pertinente e emergente que este seja o 

tema central desta dissertação. 

. 
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1.2. Objectivos e Questões de Investigação 

 

Em Portugal não existe uma Norma que auxilie a implementação de Sistemas Integrados de 

Gestão, nem nenhuma que os certifique, contudo inúmeras empresas encontram-se a implementar 

este processo ou pretendem iniciá-lo, devido às exigências internas ou externas.  

 

Devido à inexistência de linhas orientadoras, este estudo tem como objectivo central, colmatar 

esta falha, apontando uma estratégia à qual, as empresas que pretendam integrar os seus sistemas 

de gestão ambiente e segurança, possam recorrer. É neste sentido que estas, entre outras questões 

de investigação,  pretendem ser respondidas: 

 

• Em que perspectivas o processo de Integração de Sistemas Ambiente e Segurança já foi 

estudado? 

•  Quais as metodologias utilizadas nos processos de integração e quais têm sido as 

implicações deste processo para as organizações? 

• Quais as motivações, dificuldades e benefícios na Integração de Sistemas? 

• Quais as percepções das empresas do sector eléctrico português sobre a importância da 

Integração de Sistemas? 

• Quais as linhas de orientação fundamentais que podem ser desenvolvidas para a 

integração dos sistemas de gestão? 

 

1.3.  Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

apresenta-se um enquadramento do tema, dos objectivos e das questões de investigação. O 

capítulo seguinte é dedicado à revisão do estado da arte sobre o sector produtor de energia 

eléctrica, as Normas ISO 14001 e OHSAS 18001, e  as práticas de integração de sistemas. O 

capítulo três  introduz a metodologia utilizada na dissertação e no 4º Capítulo é apresentado o 

questionário que foi enviado a um grupo de empresas portuguesas, e são  objecto de análise os 

resultados obtidos. O Capítulo 5 é composto por uma proposta de Linhas Orientadoras para a 
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aplicação de Sistemas Integrados em empresas do sector produtor de electricidade, que surgiram 

a partir da combinação das informações recolhidas através dos capítulos anteriores. 
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2. AMBIENTE, HIGIENE E SEGURANÇA NO SECTOR ELÉCTRIC O  

 
2.1. Tendências Internacionais e Nacionais do Sector Eléctrico 
 
O crescimento da população conduz à expansão do mercado global energético. Para as próximas 

três décadas os recursos terrestres existentes são suficientes para satisfazer as exigências, mas o 

crescimento rápido de algumas economias cria sérias preocupações relativamente à segurança no 

fornecimento, ao investimento em infra-estruturas e, fundamentalmente,  prejuízos ambientais 

motivados pela produção de energia. 

Segundo as estatísticas da Agência Europeia para a Energia (IEA, 2006) as necessidades 

energéticas a nível mundial até 2030, num Cenário de Referência Global, irão crescer 

ligeiramente acima de metade do valor actual, o que corresponde a um crescimento anual de 

1,6%. Sabe-se que aproximadamente metade do aumento mundial de consumo de energia 

primária é canalizado para a produção de electricidade.  

 

 
Figura 2.1.  Distribuição Mundial do Consumo de Energia Primária e Tipo de Combustíveis utilizados (Fonte: IEA, 

2006). 
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Segundo a Agência Europeia do Ambiente (EEA, 2006), o sector da energia é responsável por 

77% dos Gases com Efeito de Estufa (GEE) emitidos pela Europa, tendo-se observado um 

aumento na ordem dos 3,6% entre os anos de 1990 e 2004. Esta mesma fonte revela que a 

produção de electricidade e calor corresponde a 24% dos GEE emitidos em 2004, sendo o seu 

aumento entre o ano de 1990 e 2004 de 6%.  No caso particular de Portugal, no ano de 2004, 

foram emitidas 18.770 Gg de CO2 (Gg CO2 equivalentes) apenas para a produção de 

electricidade e calor (EEA 2006). 

 

A contribuição tão significativa para a emissão de GEE deve-se, fundamentalmente, à utilização 

de combustíveis fósseis nos processos produtivos e, segundo o “World Energy Outlook” (IEA, 

2006) os combustíveis fósseis, continuarão a ser a principal fonte mundial de energia até 2030 

como se verifica na Figura 2.1. 

 

Em Portugal, o sector da energia é também o principal responsável pelas as emissões de quase 

todos os poluentes atmosféricos à excepção do metano (CH4) e do óxido nitroso (N2O), cujas 

emissões são devidas sobretudo ao sector agrícola e à gestão de resíduos. Segundo o Relatório do 

Estado do Ambiente 2006 (APA, 2007), este sector corresponde à principal fonte de GEE 

assumindo uma responsabilidade de 28% do total emitido em 2005. Sendo que a queima de 

combustíveis fósseis em actividades relacionadas com a energia foi o principal responsável por 

estas emissões.  

.  

 
Figura 2.2. Principais emissões de GEE distribuídas por sector de actividade em 2005 (Fonte: APA, 2007). 
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Devido aos escassos recursos energéticos existentes em Portugal, especificamente o petróleo, 

carvão e gás, existe uma dependência significativa das importações, que se estimaram em 87,2% 

em 2005, segundo a Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE). Assim a contribuição das 

energias do tipo hídrica, eólica, solar e geotérmica, biogás, lenhas e resíduos, devem ser 

valorizados, mas também,  paralela e simultaneamente, com uma forte aposta no melhor 

desempenho das unidades de produção convencional. 

A figura seguinte ilustra a evolução do consumo de energia primária em Portugal,  que aumentou 

6,8% no período 2000-2005.  

 

Figura 2.3. Evolução do Consumo de Energia Primária em Portugal (Fonte DGGE, 2007). 
 

 

As fontes utilizadas para a produção de energia eléctrica no Sistema Electroprodutor Nacional 

(SEN) têm vindo a alterar-se como se observa na Figura 2.4.  
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Figura 2.4. Produção bruta de energia eléctrica em Portugal continental entre os anos 1998 e 2006 (Fonte: Ministério 

da Economia e Inovação, 2007) 

 

O mix de produção de energia em Portugal relativamente a outros países europeus continua a ser 

substancialmente dependente do Fuel/Gasóleo. (Ministério da Economia e Inovação, 2007) como 

se verifica na Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5 Comparação entre o mix de produção energética entre diferentes países europeus em 2006 (Ministério da 

Economia e Inovação, 2007) 
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Relativamente ao contributo das Fontes de Energias Renováveis (FER) no consumo de energia 

primária, em 2005, estima-se que representou 12,8% do total do consumo em energia primária, 

diminuindo a sua percentagem em 2% relativamente ao ano anterior, facto este que evidencia a 

dependência dos factores climatéricos, nomeadamente do potencial hídrico existente. Em 2005 

foram produzidos 8939 GWh de energia eléctrica a partir de FER (DGEG, 2007) e com a 

instalação de mais de 1.000 MW de potência com base em energia eólica, Portugal revelou a 

maior taxa de crescimento europeia neste tipo de produção, como se constata na Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6. Taxa de crescimento de produção de energia por fontes eólicas em diversos países da União Europeia 

(Ministério da Economia e Inovação, 2007) 
 

A actual Política governamental estabelece diversas metas, relativamente às FER (Ministério da 

Economia e Inovação (2007): 

 

• Energia Eólica – Aumentar em 1.950 MW a meta de capacidade instalada em 2012 (novo 

total de 5.100 MW com acréscimo em 600 MW por upgrade do equipamento); 

• Energia hídrica – Apostar no reforço de potência em infra-estruturas hidroeléctricas 

existentes, de forma a atingir a meta dos 5.575 MW de capacidade instalada hídrica em 

2010 (mais 575 MW que previsto pelas políticas energéticas anteriores); 
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• Biomassa – Ampliar em 100 MW o objectivo de capacidade instalada em 2010 (aumento 

de 67%); 

• Solar – Garantir o cumprimento efectivo das metas estabelecidas e assegurar uma ligação 

com as políticas e metas de microgeração; 

• Ondas – Aumentar a capacidade instalada em 200 MW através da criação de uma Zona 

Piloto com potencial de exploração total até 250 MW;  

• Biogás – Definir objectivos e plano de acção numa vertente não contemplada 

anteriormente, estabelecer meta de 100 MW de potência instalada em unidades de 

tratamento anaeróbico de resíduos; 

• Micro-geração – Introduzir nova vertente de renováveis, promovendo um programa para 

instalação de 50.000 sistemas até 2010, com incentivo à instalação de Água Quente Solar 

em casas existentes. 

 

Ao nível da produção térmica convencional, as Centrais Termoeléctricas têm vindo a alterar o 

combustível utilizado, como se verifica na Figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7 Capacidade Instalada por Central Termoeléctrica e Custo Médio unitário de Produção por tecnologia em 

Portugal (Ministério da Economia e Inovação, 2007) 
 
 
 
 



2 Revisão Bibliográfica 

 
 

11 

2.2. Impactes Ambientais e Riscos Associados ao Sector Eléctrico 
 

A produção de energia eléctrica é responsável por um conjunto alargado de impactes e riscos para 

o ambiente e para a saúde humana, que são apresentados, sinteticamente, neste capítulo. A 

avaliação dos riscos e impactes deste sector devem ser contabilizados nas diferentes fases do 

processo de produção de energia, por exemplo, desde a extracção de combustíveis fósseis até à 

sua queima, tendo em conta a fase de construção da unidade até à fase do seu desmantelamento. 

 

Antunes et al. (2000) realizaram um levantamento exaustivo dos impactes ambientais do sector 

eléctrico, apresentados no “Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente. 1º Relatório – Impactes 

Ambientais do Sector Eléctrico”. Este trabalho apresenta uma avaliação dos diversos impactes 

ambientais inerentes aos diversos tipos de produção, como se sistematiza no Quadro 2.1. Os 

impactes foram avaliados utilizando uma escala de impactes desde “sem significado” até “muito 

significativo”, segundo a sua contribuição para um leque de problemas relevantes, tais como as 

alterações climáticas, a acidificação, e a saúde humana, entre outros (Antunes et al., 2000).  
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Quadro 2.1. Avaliação dos impactes ambientais do sector eléctrico (Fonte: Adaptado de Antunes et al., 2000). 
 

Produção 
Energias não-renováveis Energias renováveis Problemas 

ambientais Termo-
eléctrica 

Nuclear 
Incineração 

de RSU 
Mini-

hídricas 

Grandes 
aproveitamentos 

– Fio de água 

Grandes 
aproveitamentos 

– Albufeira 

Solar - 
fotovoltaica 

Solar – 
térmica 
eléctrica 

Eólica Biomassa Geotérmica 

Transporte e 
Distribuição 

Alterações climáticas             

Acidificação             

Poluição Atmosférica 
Local 

            

Ozono Troposférico             

Fluxos Hidrológicos             

Poluição Localizada 
de Águas Superficiais 
e Subterrâneas 

            

Perda de 
Biodiversidade 

            

Degradação do Solo             

Degradação de Zonas 
Costeiras e 
Ecossistemas 
Marinhos 

            

Deplecção de 
Recursos Abióticos 

            

Resíduos Sólidos e 
Perigosos 

            

Saúde Humana             

Acidentes Graves             

Riscos Químicos             

Intrusão Visual             

Ruído             

Impactes Sócio-
económicos 

            

 
Escala de impactes: � sem significado; � pouco significativo; �  significativo; �  muito significativo 
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Sendo a representatividade da electricidade no consumo final de energia, de cerca de 17%, 

afigura-se desejável a minimização e se possível a  eliminação dos impactes associados a este 

tipo de actividade. 

 

Segundo o Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente (Antunes et al., 2000) deverão ser 

adoptadas estratégias de gestão de forma a minimizar os impactes advindos do sector eléctrico. 

Este estudo aponta fundamentalmente, para as seguintes intervenções: medidas de gestão da 

procura; medidas de gestão da produção e medidas de minimização de impactes.  

 

Ao nível da gestão da procura, incluem-se estratégias com vista à alteração dos níveis e padrões 

de consumo de electricidade por parte dos consumidores, sendo os mecanismos mais comuns 

Programas de Gestão da Carga e Programas de Eficiência Energética. 

 

Numa segunda abordagem, as estratégias de gestão da produção têm como finalidade satisfazer a 

procura de electricidade recorrendo a fontes/tecnologias que gerem, à partida, impactes 

ambientais menos significativos, actuando através da escolha de determinadas formas de 

produção de electricidade e simultaneamente satisfazendo a procura. Estas estratégias podem 

passar pela aposta em fontes renováveis ou combustíveis limpos, mas também na melhoria da 

eficiência dos processos de conversão de energia nas unidades produtoras. 

 

Como soluções fim de linha apresentam-se as medidas de minimização de impactes ambientais, 

que são de diversas naturezas, como se evidencia no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 Propostas para a minimização de impactes ambientais associados ao sector eléctrico (adaptado de: 
Antunes et al, 2000)  

 
Minimização de Impactes Ambientais associados ao Sector Eléctrico 

Emissões de SO2 Beneficiação dos Combustíveis  

Modificação da Combustão 

Dessulfurização dos gases de combustão 

Partículas e Metais Pesados Ciclones 

Precipitadores Electroestáticos 

Filtros de Mangas 

Poluição da água/Fluxos 

Hidrológicos 

Refrigeração em circuito fechado 
Minimização de aditivos químicos 

Tratamento de efluentes nas bacias de albufeiras 

Práticas agrícolas adequadas 

Remoção de nutrientes das albufeiras 

Desmatação das zonas a inundas 

Degradação do Solo/ Perda 

de Biodiversidade 

Localização de estruturas e corredores 

Concepção de aproveitamentos 

Manutenção de caudais ecológicos 

Passagens para peixes 

Grelhas de Desvio 

Compensação de danos ecológicos 

Resíduos Sólidos e Perigosos Aproveitamento de cinzas 

Aproveitamento de resíduos de dessulfurização 

Reciclagem de materiais em sistemas solares 

Ruído Selecção de locais 

Redução do ruído gerado 

Isolamento da fonte de ruído 

Emissões de CO2 Remoção de gases de combustão 
Descarbonização do carvão (gaseificação e combustíveis ricos em H) 

Emissões de NOx Queimadores de baixo NOx  

Injecção de combustível 

Oxi-combustão 

Redução selectiva catalítica 
Redução selectiva não catalítica 

 

A área da Segurança e Higiene do Trabalho, é também delicada pois as actividades industriais, 

principalmente ao nível das centrais térmicas e hídricas, representam diversos riscos 

ocupacionais. 

 

Mediante as características e magnitude das instalações e processo produtivo, os perigos e 

correspondentes riscos são muito variáveis. Enquanto que numa Central Termoeléctrica os 

perigos provêm maioritariamente de natureza tecnológica, num Parque Eólico, os factores 

externos do ambiente envolvente, revelam ser os mais ameaçadores.  

Os perigos identificados podem atribuir-se à actividade de produção, mas também  a outras 

actividades de relevância nas centrais, como trabalhos de manutenção, entre outras actividades de 
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suporte. Os perigos associados às instalações podem dividir-se nas seguintes categorias, exibidas 

no Quadro 2.3.  

 

Quadro 2.3 Exemplos de possíveis perigos existentes em instalações produtoras de energia 
a Perigos externos 

(com origem na periferia das 

instalações) 

Perigos naturais 

(devido à localização geográfica das 

instalações) 

Explosão Explosão Sismos 

Incêndio de Equipamentos e 

Materiais 

Incêndio de Equipamentos e 

Materiais 

Ventos Ciclónicos 

Electrocussão Inundações Inundações Naturais 

Intoxicação Fugas de Gases Incêndios Florestais 

Asfixia   

Queimaduras   

Quedas em Altura   

Fugas de Gases   

Derrames   

Ruído   

Inundações   

 

Ao reconhecer que a produção de electricidade é o sustentáculo de relevantes problemas 

ambientais da actualidade e que a este processo produtivo estão associadas actividades com risco 

para os trabalhadores, é desejável a adopção de estratégias preventivas eficazes. A aplicação de 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) seguindo os requisitos da Norma Internacional ISO 

14001:2004 e de Sistemas de Gestão de Segurança e Higiene no Trabalho segundo as orientações 

das Normas OHSAS 18000 tem vindo a demonstrar que estes instrumentos de acção voluntária 

permitem obter resultados comprovados na gestão dos impactes e riscos identificados. 

 
 
 
 
 
 



2. Revisão Bibliográfica 

 

16 

2.3. Norma Internacional ISO 14001 para Sistemas de Gestão Ambiental 
 
“Mesmo que o Sistema de Gestão Ambiental não afecte ninguém directamente, afectará toda a 

gente indirectamente” 

 Morrow e Rondinelli (2002) 

 

As normas da família ISO 14000, apresentadas pela International Organization for 

Standardization (ISO), têm como objectivo geral a melhoria do desempenho ambiental de 

produtos e organizações. A Norma Internacional ISO 14001 é o referencial para a implementação 

e certificação de SGA, surgindo a sua primeira versão em 1996. A norma actualmente em vigor 

data de 2004, designando-se a versão Portuguesa por NP EN ISO 14001:2004. 

 

Um SGA é uma ferramenta com uma aproximação sistemática que apoia todo e qualquer tipo de 

organização a controlar os impactes das suas actividades, produtos ou serviços no ambiente. Na 

generalidade, o cumprimento dos requisitos deverá seguir os princípios do ciclo de Deming 

(1982): Planear, Executar, Verificar e Actuar. Assim é possível seguir um modelo de Melhoria 

Contínua.  

 

Segundo esta norma um SGA deverá seguir os seguintes princípios: 

1. Política Ambiental: Definida pela organização, que deverá ter a responsabilidade de fazer 

cumprir todas as suas exigências; 

2. Planeamento: Criação de um plano que ponha em pratica a politica ambiental; 

3. Implementação: Para o sucesso desta fase deverão ser desenvolvidos mecanismos de 

suporte para o cumprimento dos objectivos; 

4. Verificação e Acções Correctivas: Monitorização e avaliação; 

5. Revisão pela Gestão : Para que o conduza a uma melhoria contínua, o processo deve ser 

revisto no sentido de melhorar o desempenho ambiental da Organização. 

 

A aplicação desta norma conduz ao aumento da eficiência do processo industrial e à  melhoria 

das condições de trabalho. Esta norma pode ser o ponto de partida para que as empresas possam 

aplicar outras normas com facilidade, quer ao nível da gestão ambiental, mas também em áreas 
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totalmente distintas tais como a gestão da qualidade (e.g. segundo a Norma ISO 9001), ou a 

gestão da higiene e segurança nos locais de trabalho (e.g. segundo a OHSAS 18001). 

 

Segundo a ISO, o número de organizações certificadas pela ISO 14001 ultrapassava os 110.000 

registos em 2005, num total de 138 países abrangidos. Em Portugal, no ano de 2006, foram 

certificados 109 SGA pela norma ISO 14001, perfazendo um total de 554 organizações 

certificadas por esta norma (APA, 2007).  

 

Para o sucesso da implementação de um sistema de gestão é necessário que todos os membros da 

organização sejam agentes activos e criativos no sentido de melhorar a promoção ambiental da 

empresa, através da poupança de recursos e aumentos na eficiência.  

 
 
2.4. Norma OHSAS 18001 para Sistemas de Gestão Higiene e Segurança no 
Trabalho 
 
Um Sistema de Gestão de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST) tem como objectivo criar e 

manter um ambiente de trabalho seguro e simultaneamente zelar pela saúde dos trabalhadores 

enquanto exercem as suas actividades.  

 

Em 2001 o grupo ISO decidiu não desenvolver uma norma internacional para a área de SHST, e 

assim a nível nacional foram criadas normas. O British Standardization Institute (BSI) criou a BS 

8800:1996 (Guide to Occupational Health and Safety management systems) e a OHSAS 

18001:1999 (Occupational Health and Safety assessment systems) e a OHSAS 18002:2000 

(System Requirements and Guidelines for Implementation). Recentemente em Julho de 2007 

surgiu uma nova edição a OHSAS 18001:2007 com algumas alterações face à anterior. Estas 

mudanças baseiam-se nas experiências de implementação em 80 países e de aproximadamente 

16000 empresas certificadas e também na tentativa de estabelecer mais sinergias relativamente à 

ISO 14001:2004. 

 

Para além do Reino Unido, existem outros países a criar normas neste âmbito, como é o caso da 

Austrália (AS 4801 – 2000 e AS 4804-1997) ou até mesmo em Portugal com a NP 4397 – 

Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, publicada pelo Instituto Português da 
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Qualidade (IPQ) em 2001. A sua estrutura foi desenhada para ser compatível com outras normas 

já existentes, tais como a ISO 9001:2000 e a ISO 14001:1996. Este facto é bastante notório como 

evidencia a APCER apontando os seguintes pontos comuns:  

 

• A aplicabilidade do Ciclo de Deming (Planear, Executar, Verificar e Agir); 

• A necessidade de estabelecer procedimentos escritos; 

• A importância decorrente da realização de auditorias; 

• A notoriedade dada a formação; 

• O envolvimento da Direcção; 

• O relevo proporcionado à revisão do sistema como momento privilegiado para a análise da sua 

eficácia. 

 
Figura 2.8 Esquema da gestão de sistemas de HST de acordo com a norma BS 8800  

 

Tal como Gallagher (2003), existem diversos estudos que revelam desvantagens relativamente à 

implementação de um SHST, uma vez que após a implementação do sistema, corre-se o risco de 

criar uma falsa sensação de segurança apenas devida à existência de documentos formais. 

 

A Norma OHSAS 18000 não especifica os critérios para avaliar o desempenho nem 

especificações detalhadas e para o design do seu sistema de gestão. Assim deixa em aberto, para 

a organização, a decisão  relativamente aos anteriores aspectos. 
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Estabelecer um sistema que permita minimizar os riscos para os seus trabalhadores: 

• Implementar, manter e melhorar o sistema; 

• Assegurar a conformidade com os requisitos legais e demonstrar a entidades terceiras; 

• Procurar uma entidade externa para registar ou certificar o seu sistema; 

• Declarar a conformidade com as especificações da norma. 

 

A certificação dos Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) em Portugal é 

feita norteando-se no referencial normativo “NP 4397 – Sistemas de Gestão da Segurança e da 

Saúde no trabalho – Especificações” de 2001. Este referencial foi elaborado pela CERTITECNA 

(ONS-Organismo de Normalização Sectorial da SST em Portugal). 

 

Segundo a norma o sistema deve ser orientado para a gestão dos riscos, assegurando: 

 

• A identificação de perigos; 

• A avaliação de riscos; 

• O controlo de riscos. 

 

Assim, os seus objectivos gerais são os seguintes: 

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

trabalhadores e outras partes que possam estar expostos a riscos para a SST associados às suas 

actividades; 

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

c) Assegurar a conformidade com a Política da SST que estabelecer; 

d) Demonstrar essa conformidade a terceiros; 

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

organização externa; 

f) Fazer uma autoavaliação e uma declaração de conformidade com esta norma. 
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2.5. Comparação das Normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 
 

Como já foi referido, existem semelhanças entre as Normas ISO 14001:2004 e a OHSAS 
18001:2007, quer ao nível estrutural, quer ao nível das especificidades dos Requisitos. No 
seguinte Quadro 2.4, sintetizam-se estes paralelismos: 
 

Quadro 2.4. Análise comparativa dos requisitos das Normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
Requisito ISO 14001 OHSAS 18001 

 

Política  

A direcção deverá ser a responsável pela criação das grandes linhas de 

orientação, para todos os processos do negócio com potencial impacte no 

ambiente e riscos para os trabalhadores. Nestes documentos deverão estar 

reveladas as intenções de cumprir os requisitos especificados pelas normas 

através de objectivos globais e também intenções de melhorar o desempenho. 

No final a política é aprovada pelos níveis de topo da organização. Este 
documento servirá de enquadramento para a actuação e  definição dos seus 
objectivos e metas. Para que estes documentos base sejam elaborados deverá 
conhecer-se a posição da empresa e para isso deverão ser realizados os seguintes 
levantamentos iniciais: 

 -Identificação dos requisitos legais  
-Identificação dos aspectos ambientais 
-Avaliação do desempenho  
-Procedimentos e outras práticas existentes 
-Feedback  
-Oportunidades 
-Opiniões dos parceiros interessados 
-Funções ou actividades de outros sistemas 
organizacionais que podem por em causa o 
desempenho ambiental. 

-Identificação dos requisitos legais  
-Identificação dos perigos 
-Avaliação do desempenho  
-Procedimentos e outras práticas 
existentes 
-Feedback  
-Oportunidades 
-Opiniões dos parceiros interessados 
-Funções ou actividades de outros 
sistemas organizacionais com 
implicações no SHST 

 

Planeamento  

Identificação dos aspectos ambientais e 
avaliação da sua significância 

Identificação dos perigos, avaliação 
de riscos e determinação do seu 

controlo 

 É fundamental a criação e manutenção de 
procedimentos para a identificação dos 
aspectos ambientais das suas actividades, 
produtos ou serviços existentes ou que 
deverão ser desenvolvidos futuramente. 
Para os impactes negativos mais 
significativos delineação de objectivos e 
metas, sendo estes elementos a base do 
sistema de gestão. 
O processo da identificação de aspectos e 
respectivos impactes é dinâmico sendo 
considerados a nível temporal abrangendo o 
passado e o futuro mas também as diversas 
situações de arranque, funcionamento e 
paragem das instalações.  
Factores importantes: 

• Escala do impacte 
• Severidade do impacte 
• Probabilidade de ocorrência 
• Duração do impacte 
• Legislação 
• Incomodidade para as populações 

vizinhas 
• Preocupação internacional 
• Falta de informação. 

A organização é responsável pela 
identificação dos perigos, sua 
avaliação, classificação e criação de 
medidas de controlo. 
A avaliação de risco é a base de todo 
o processo de planeamento e deverá 
ser constituída pelas seguintes fases: 

1. Classificar as actividades de 
trabalho 

2. Identificar os perigos 
3. Determinar o risco 
4. Decidir se o risco é 

tolerável 
5. Preparar o plano de acção 

para o controlo de risco 
6. Rever a adaptabilidade do 

plano de acção 
A metodologia a utilizar é escolhida 
pela organização e a periodicidade 
deve ser decidida considerando os 
riscos e a complexidade das situações 
mas também sempre que surjam 
alterações importantes ou ocorrências 
de acidentes. 
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Quadro 2.4 Análise comparativa dos requisitos das Normas ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 (Cont.) 
 

Requisito ISO 14001 OHSAS 18001 

Requisitos legais e outros 

requisitos 

A identificação e o cumprimento dos requisitos legais que a organização subscreve 
são de extrema importância. Para que esta meta seja cumprida são criados 
mecanismos para aceder à informação e para a manter actualizada, mas também 
métodos para que esta informação seja comunicada a todas as partes interessadas. 
A organização estabelece, implementa e mantém procedimentos para: 
 

  
- Identificar e ter acesso aos requisitos 
legais aplicáveis e a outros requisitos que a 
organização subscreva, relacionados com os 
seus aspectos ambientais  
 
-Determinar como estes requisitos se 
aplicam aos seus aspectos ambientais. 
 
 

 
- Identificar e ter acesso aos requisitos 
legais aplicáveis e a outros requisitos 
que a organização subscreva, 
relacionados com os seus perigos e 
riscos.  
 
-Determinar como estes requisitos se 
aplicam aos riscos identificados. 
 

Objectivos Metas e 

Programas de gestão 

Após a definição da Política os Objectivos e as Metas deverão ser documentados e 
implementados.  
As Metas devem ser calendarizadas e mensuráveis bem como aceites por todos os 
parceiros Os Objectivos deverão seguir os mesmos ideais da Política e deverão ter em 
conta os seguintes factores: 
 

• requisitos legais e outros 
requisitos aplicáveis; 

• aspectos e impactes identificados; 
• perspectiva de melhoria contínua. 

 

• requisitos legais e outros 
requisitos aplicáveis; 

• perigos e riscos 
identificados; 

• perspectiva de melhoria 
contínua 

 

Os programas descrevem o que será realizado para o cumprimento das metas 
propostas incluindo as responsabilidades aos diferentes níveis hierárquicos da 
organização, os recursos necessários e os respectivos prazos.  
As prioridades deverão ser estabelecidas mediante: 
 

 • Os aspectos com impactes mais 
significativos. 

• Os postos de trabalho ou os 
processos com riscos 
elevados. 

Implementação e Operação Para que se cumpra com a Politica, as Metas e os Objectivos, a implementação 
deverá ser suportada pelas seguintes acções: 

• Recursos, Atribuições, 

Responsabilidades e 

Autoridade 

Deverão ser atribuídas responsabilidades e designar recursos humanos, técnicos e 

financeiros. 

 Os funcionários envolvidos na 
implementação do SGA deverão ter a 
formação necessária e deverão ser 
participativos no processo de melhoria 
continua. 
Na segunda da versão da norma é exigido 
que a Gestão garanta a disponibilidade dos 
recursos indispensáveis para estabelecer, 
implementar, manter e melhorar o sistema 
de gestão ambiental. 

Deverão ser atribuídas 
responsabilidades aos vários níveis de 
gestão, para quem controla, executa e 
verifica as actividades com incidência 
nos perigos identificados 
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Quadro 2.4 Análise comparativa dos requisitos das Normas ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 (Cont.) 
 

Requisito ISO 14001 OHSAS 18001 

Implementação e Operação 

(Cont.) 

 

• Competência Formação e 

Sensibilização 

Todos os trabalhadores de uma organização deverão ser alvo de acções de formação e 
outras acções de sensibilização. Em grandes instalações, como em centrais 
termoeléctricas é importante também ter em atenção os trabalhadores subcontratados 
e não negligenciar a sua formação. 

 Deverão ser identificadas as necessidades de 
formação mediante os aspectos ambientais e 
o SGA. 
Todos os funcionários, principalmente os 
que participam em actividades com 
impactes negativos significativos deverão 
ter uma formação específica.  
 
 

Para além dos demais trabalhadores a 
competência dos trabalhadores que 
exercem as actividades que envolvem 
riscos é de extrema importância, 
deverá haver a máxima compreensão, 
sensibilização e formação específica, 
informando sobre os perigos, riscos, 
bem como as medidas de prevenção e 
controlo. 

• Comunicação, 

Participação e Consulta 

A organização é responsável pela criação de procedimentos que indiquem como 
deverá ser organizada a Comunicação Interna (procura assegurar que os 
procedimentos, acções e resultados são efectivamente divulgados e compreendidos 
pela organização) e �Externa (incorpora os mesmos princípios mas relativamente à 
comunidade local, instituições reguladoras, sindicatos e restantes partes interessadas). 
Devem ser mantidos registos ou evidências. 
A Consulta é de extrema importância pois incentiva à participação das partes 
interessadas e dos trabalhadores na melhoria dos Sistemas. 

 

• Documentação A documentação deve reportar os fundamentos do sistema. Os procedimentos, são a 
base de todo o sistema, pois especificam como será a execução e a verificação das 
actividades. Estes documentos terão de evidenciar “quem” faz “o quê”, “quando”, 
“onde”, “porquê” e “como”. Para complementar é conveniente anexar documentos 
operacionais como instruções de trabalho. 
O Controlo dos documentos é essencialmente a organização dos documentos 
previstos na estrutura dos Sistemas, mas também dados que facilmente se alteram 
como listas de fornecedores, ou por exemplo lista de equipamentos de medição e 
monitorização a calibrar, etc. Aos dados provenientes do exterior também deverá ser 
feito um controlo, como por exemplo análises em laboratórios exteriores. 

 Em instalações de grande dimensão é 
costume elaborar-se um Manual de Gestão 
Ambiental para sistematizar todos os 
requisitos mas não é obrigatório. Poderá 
sempre optar-se por uma matriz ou um outro 
documento que demonstre o modo como as 
funções da norma são cumpridas. 
A documentação de um SGA inclui: 
- A política ambiental, os objectivos e 
respectivas metas; 
- A descrição do âmbito do sistema de 
gestão ambiental; 
- A descrição dos principais elementos do 
sistema de gestão ambiental e suas 
interacções, e referências a documentos 
relacionados; 
- Registos requeridos pela Norma;  
- Registos para assegurar o planeamento, a 
operação e o controlo eficazes dos 
processos relacionados com os seus 
aspectos ambientais significativos. 

A redacção de procedimentos é uma 
exigência da norma, mas a criação de 
um Manual de SST não é obrigatória.  
A organização e hierarquia da 
documentação vulgarmente 
apresentam a seguinte estrutura: 
– Documento descritivo do SHST, 
por exemplo, o manual da SST; 
– Procedimentos do Sistema de 
Gestão da SST; 
– Procedimentos operativos e/ou 
Instruções de trabalho documentadas; 
– Registos da SST. 
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Quadro 2.4. Análise comparativa dos requisitos das Normas ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 (Cont.) 
 

Requisito ISO 14001 OHSAS 18001 

Implementação e Operação 

(Cont.) 

 

• Controlo dos Documentos Deverá existir um procedimento específico que defina como são controlados os 
documentos e os dados. Deverá existir um método para a identificação de alterações e 
também a identificação e controlo de documentos externos necessários aos sistemas. 

   

Controlo Operacional Denomina-se Controlo Operacional ao estabelecimento e à manutenção dos 
programas de acção. Este controlo deverá ser efectuado para as actividades habituais 
da instalação mas também para situações não rotineiras. 

 Para as actividades, com aspectos 
ambientais significativos, deverão ser 
criados, planeados e implementados 
procedimentos. 
A selecção de fornecedores de bens e 
serviços deverá considerar as suas 
capacidades para que os requisitos sejam 
cumpridos, apesar de não estar explícito na 
norma 
 

Para o controlo dos riscos deverá dar-
se primazia à eliminação destes na 
origem, obedecendo ao principio da 
prevenção.  
O controle pode dividir-se nos 
seguintes sectores: 
 
- Sistema e Administrativo: como por 
exemplo as regras e as inspecções  
-Equipamento: como por exemplo as 
verificações e as manutenções 
-Pessoal: como por exemplo as 
autorizações de permanência e as 
qualificações exigidas 
-Organizações Subcontratadas: como 
por exemplo Procedimentos de 
selecção, formação e inspecções 
-Procedimentos de selecção e 
avaliação de -Materiais: como por 
exemplo a Gestão dos produtos 
químicos 
-Informação: como por exemplo 
gestão da base de dados 
 

• Preparação, Prevenção e 

capacidade de resposta a 

emergências 

Este requisito implica uma avaliação e planeamento das necessidades de resposta a 
potenciais acidentes e a situações de emergência.  
Estes procedimentos deverão ser revistos periodicamente e também no caso de ter 
sucedido alguma emergência. 

 Deve ser possível fazer-se uma adequada 
prevenção e dar resposta a todas as 
situações de forma a reduzir os impactes 
ambientais associados. 
Deverão realizar-se simulacros e revisões 
periódicas aos procedimentos nesta área. 
Após incidentes deverão ser estudadas as 
causas para apostar numa futura prevenção 
 

Para além da resposta também se 
deve reforçar a prevenção tomando 
medidas como redução de produtos 
inflamáveis e combustíveis, a fim de 
evitar futuras situações de 
emergência. 
Devem existir planos de resposta à 
emergência baseados na 
probabilidade de ocorrência das 
falhas ou das suas causas, na 
gravidade dos efeitos e probabilidade 
de detecção das falhas, ou das suas 
causas, antes delas acontecerem, o 
que está estreitamente ligado aos 
meios disponíveis e sua eficácia.  
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Quadro 2.4 Análise comparativa dos requisitos das Normas ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 (Cont.) 
 

Requisito ISO 14001 OHSAS 18001 

Verificação Este requisito envolve o planeamento da Monitorização e Análise para a melhoria das 
actividades com impactes nos Sistemas de Gestão. É obrigatório o estabelecimento, a 
implementação e a manutenção de procedimentos para tratar as não conformidades 
reais e potenciais e para implementar as acções correctivas e as acções preventivas. 

• Monitorização e Medição Nos procedimentos deverão estar incluídos 
os seguintes requisitos: 
 
- a identificação e correcção das não 
conformidades e a implementação de acções 
para minimizar os seus impactes ambientais; 
-a determinação das causas e a 
implementação das acções necessárias para 
a sua prevenção; 
- o registo dos resultados de acções 
correctivas e de acções preventivas 
realizadas;  
-a revisão da eficácia de acções correctivas 
e preventivas implementadas. 
 
Relativamente à tomada de acções 
correctivas, estas deverão ser aplicadas 
tendo em conta a amplitude dos impactes 
gerados pelas inconformidades. 

Para esta norma são exigidos os 
seguintes controlos:  
 
- Monitorização e avaliação do 
desempenho Deverão ser 
identificados os parâmetros e os 
equipamentos para medir o 
desempenho do sistema.  
 
- Acidentes, não-conformidades, 
acções correctivas e preventivas 
As organizações devem possuir 
procedimentos para a notificação, a 
avaliação e investigação dos acidentes 
e das não conformidades, onde é 
explicita a necessidade de identificar 
e eliminar na origem a sua causa.  
 
 
 

Avaliação da 

Conformidade 

 

• Não-conformidades, Acções 

correctivas e Acções 

preventivas 

 

• Investigação de Acidentes, 

Não conformidades, Acções 

Correctivas e Preventivas 

 

Deverá proceder-se à: 
- Determinação das causas das não 
conformidades 
- Determinação da necessidade de aplicação 
de Acções Preventivas 
- Verificação da eficácia das medidas 
tomadas 
 

Os procedimentos devem reflectir: 
- Identificação da causa da não 
conformidade  
- Identificação e implementação das 
acções correctivas. 
- Implementação ou alteração do 
procedimento de controlo 
- registo da alteração de 
procedimentos. 

• Controlo de Registos 

 

As organizações possuem e gerem procedimentos para a identificação e manutenção 
dos registos, para demonstrar a conformidade com os requisitos dos Sistemas de 
Gestão, das normas mas também os resultados obtidos nas auditorias e revisões. 

• Auditoria Interna  As auditorias internas têm como objectivo avaliar, de forma sistematizada, a eficácia 
dos seus sistemas de gestão. Deve ser estabelecido um programa interno de auditorias 
que permita avaliar a conformidade do Sistema de Gestão e com as normas.  
Os programas de auditorias devem ser planeados, estabelecidos, implementados e 
mantidos pela organização, atendendo às operações em questão e os resultados das 
auditorias anteriores. 
Os critérios deverão ser previamente estabelecidos. 
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Quadro 2.4 Análise comparativa dos requisitos das Normas ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007 (Cont.) 

 
Requisito ISO 14001 OHSAS 18001 

Revisão pela Gestão 

 

Para que o grau de eficiência de um Sistema de Gestão seja mantido, é necessário que 
se designem revisões periódicas à globalidade do sistema ou compartimentadas a 
determinados sectores. Deverão servir de dados de entrada, os resultados das 
auditorias, o grau de cumprimento dos objectivos, entre outros dados. As saídas da 
revisão devem incluir decisões e acções relativas a possíveis alterações da política ou 
de outros elementos dos Sistemas. 
Devem ser avaliadas as oportunidades de melhoria. 

 Requisitos: 
- Avaliação do cumprimento dos requisitos 
legais e outros 
- Comunicações de partes externas 
- Desempenho Ambiental 
- Grau de cumprimento dos objectivos e 
metas 
- Seguimento das revisões anteriores 
- Alteração de circunstâncias 
 
Os elementos de saída deverão ser Decisões 
e Acções Tomadas. 

Deverá existir uma revisão para que 
se evidencie: 
 
- Se o sistema está a ser integralmente 
executado, face aos objectivos 
estabelecidos, se não deverão ser 
criados novos ou novas actualizações. 
 
- Se a política continua a ser 
apropriada. 
  
 
 
  

 
 
2.6. Integração de sistemas 
 
A implementação e posterior certificação de sistemas de gestão ambiental, da qualidade, e de  

higiene e segurança no trabalho passou a ser para muitas organizações uma prioridade. Este 

processo é visto como a chave de sucesso e também como um pré-requisito para a sua 

sustentabilidade. 

 

Para as empresas que pretendem acumular diversos sistemas, a sua integração envolve múltiplas 

dimensões, designadamente, a ecológica, a social, a económica e a tecnológica. Karapetrovic e 

Willborn (1998) dão relevância às questões cruciais que uma organização deve colocar antes de 

iniciar o processo de integração de sistemas de gestão: 

  

• Quais os níveis de integração que deverão ser requeridos? 

• Como deverá ser desenvolvido o Sistema Integrado de Gestão? Qual a sequência mais 

indicada? 

• Quais os elementos de cada sistema deverão ser integrados? 
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• Quais os sistemas que deverão ser incluídos? Qualidade, ambiente, segurança ou ainda 

outras dimensões, tal como Responsabilidade Social? 

• Com que sequência deverão ser introduzidos os diferentes subsistemas? 

 

Actualmente, não existe uma certificação formal para um SIG. Devido à inexistência de uma 

norma que guie a integração de sistemas, torna-se difícil saber a partir de que ponto se considera 

que os sistemas se encontram totalmente integrados. Apesar da ISO ter optado por não criar uma 

norma para a certificação dos sistemas integrados, foram criadas em alguns países normas 

nacionais para a orientação das empresas, como é o caso da Noruega (NTS, 1996) e Austrália 

(AS/NZS, 1999). Na Dinamarca, também existe uma norma para a integração e segundo a 

“Dansk Standard” a estimativa é de que 50% das empresas naquele país integraram pelo menos 

parte dos seus sistemas. Em Espanha, a Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR) desenvolveu um referencial para o desenvolvimento da estratégia de integração nas 

empresas (UNE 66177:2005). O objectivo deste documento é a assistência às organizações na 

escolha do nível de integração e no desenvolvimento de uma estratégia. As sugestões passam pela 

seguinte sequência de acções: 

 

1. Levantamento da situação da empresa relativamente aos sistemas e recursos existentes, 

requisitos legais, necessidades e expectativas de todas as partes envolvidas; 

2. Análise das vantagens e barreiras da implementação do SIG; 

3. Escolha do tipo de integração mais adequado à estrutura da empresa. 

 

Segundo esta mesma norma, na generalidade são recomendados dois tipos distintos de 

integração: 

 

Modelo 1: Integração Parcial: apenas de procedimentos comuns aos sistemas  

Modelo 2: Integração Total: para além da união de procedimentos deverá existir uma integração 

baseada nos processos e numa melhoria contínua.  

 

Segundo Villaseñor Sebastian (2003) a única possibilidade de existir uma integração total é 

recorrendo a uma integração por processos. A integração dos sistemas torna-se facilitada pois 
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estes partilham, entre outros elementos genéricos, a necessidade de uma gestão de topo, definição 

de uma política, documentação, registos, planeamento de objectivos e metas, responsabilidade, 

implementação, controlo operacional, comunicação, verificação, auditorias, controlo da 

conformidade, melhoria contínua e prevenção. Em comum também existe o facto de que as 

normas apresentadas (e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) partilham um princípio comum, 

o da melhoria contínua, baseado no ciclo de Deming ou ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), como 

se evidencia na Figura 2.6. 

 
Figura 2.9. Aplicação do Ciclo de Deming à Gestão de Sistemas. 

 

Os estudos de Zwetsloot (1995) direccionam-se na eliminação da sub optimização dos sistemas 

identificando e usando as oportunidades para interacções positivas (sinergias) e gerindo processos 

de organização com uma evolução pela aprendizagem. Para este autor as sinergias entre os 

sistemas são possíveis em três dimensões: 

 

• Sinergias dos aspectos comuns – Execução de trabalhos com substâncias perigosas em 

segurança, trará benefícios para o ambiente e para as condições de trabalho. Ao combinar 

diversas áreas como um todo pode tornar-se o sistema mais eficaz e mais produtivo 

(eficácia a baixo custo); 
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• Sinergias da gestão dos sistemas – As sinergias são possíveis ao se utilizarem 

conscientemente os mesmos ou semelhantes princípios organizacionais e instrumentos, 

sempre com o objectivo de atingir interacções positivas;  

 

• Sinergias ao nível organizacional – Interacções positivas entre a gestão no geral, 

algumas características das organizações podem estimular ou impedir o desenvolvimento 

dos sistemas influenciando a capacidade de inovação, capacidade de resolver problemas e 

a habilidade de aprender com os demais sistemas. 

 

A flexibilidade é de extrema importância quando se integram sistemas com objectivos diferentes 

e até contraditórios (Jonker e Karapetrovic 2004). É também de notar que nem todos os requisitos 

são plausíveis de se integrarem num sistema conjunto, e também que, muitas vezes, após se 

realizarem testes ao SIG poderá haver a necessidade de adaptações, sempre numa perspectiva de 

Melhoria Contínua. 

 

2.6.1 Vantagens e Dificuldades dos Sistemas Integrados 

 

Um SGA e um SHST partilham as mesmas técnicas de gestão e princípios, deste modo se a sua 

implementação for realizada de uma forma paralela maioria das tarefas multiplicam-se pois a 

gestão de diferentes sistemas vocacionados para diferentes áreas induz a que  os seus agentes 

tenham de   gerir  múltiplas variáveis.  

 

Muitas empresas, ao implementarem os seus sistemas, recorrem à abordagem dos 3P’s (Policy, 

Practice and Personnel), assim se a implementação dos sistemas for feita paralelamente 

necessariamente existirão duplicações destes componentes, levando a um avolumar de custos, 

como é mencionado por  Sheldon e Yoxon (2006).  

 

Segundo Soares (2002) os clientes portugueses que implementaram Sistemas de Gestão 

Integrados Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança, reduziram os custos para as suas 

organizações e adquiriram outras mais-valias.  
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A diminuição ou a eliminação de procedimentos duplos bem como a redução dos conflitos entre 

estes documentos são os benefícios apontados por alguns autores (Zeng et al. 2005). Villaseñor 

Sebastian (2003) que defende que existem outras vantagens subjacentes aos SIG, nomeadamente 

a obtenção de melhorias na gestão; aumento da eficácia dos sistemas de gestão ; cumprimento de 

metas e objectivos;  maior motivação participação; confiança por parte dos trabalhadores e 

simplificação no processo de certificação. 

 

Diferentes investigadores estudaram SIG em diversos âmbitos, principalmente ao nível dos 

benefícios, testando as diversas abordagens para a integração. Wilkinson e Dale (1999a) após 

estudarem diversas empresas que optaram pela integração de sistemas, notaram que, para além 

dos benefícios normalmente apontados, algumas mencionavam a integração como um caminho 

para a empresa atingir o estatuto de “world class” ou como uma forma de construir a partir do 

sucesso preexistente dos subsistemas.  

Se a integração for realizada com base nos elementos genéricos existem as seguintes vantagens 

(Jorgensen et al. 2005): 

 

• Integração centrada nas interligações e sinergias assim como compensações entre as 

diferentes áreas; 

• Os objectivos e as metas são estabelecidos coordenados e equilibrados; 

• A organização e as responsabilidades são definidas em conjunto; 

 

Mas Jorgensen et al. (2005) fazem ainda notar que não é suficiente integrar os elementos comuns 

mas que devem ser cumpridos os seguintes requisitos: 

 

• Compreensão partilhada dos desafios internos e externos; 

• Organização com base na aprendizagem e numa cultura de responsabilidade; 

• Interacções com agentes terceiros. 

 

Também para Greeno e Wilson (1996) citados por Kolluru et al. (1995) é necessário integrar os 

vários subsistemas nas próprias estratégias empresariais. Zeng (2006) liderou um projecto onde 

foi distribuído  um questionário a empresas chinesas certificadas em Qualidade, Ambiente e 
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Segurança, onde se estudou a aplicação dos sistemas em paralelo. O estudo revelou que ao  

aplicarem-se os sistemas em separado os principais problemas prendem-se com a complexidade 

de gestão, a baixa eficácia (e.g. excesso de burocracia), e também hostilidade por parte  dos 

trabalhadores, entre outras desvantagens. Esta investigação (Zeng, 2006) tinha como âmbito o 

estudo dos factores internos e externos que influenciam a implementação conjunta de Sistemas. 

Foi determinado que os factores internos incluem: recursos humanos, estrutura organizacional, 

cultura da empresa, compreensão e percepção. Relativamente aos factores externos mais 

significativos foram evidenciados: a presença de uma orientação técnica, os organismos de 

certificação, os parceiros, os clientes e o ambiente institucional. 

 

Para Whitelaw (2004) a integração resulta na redução de custos e numa mais-valia para os 

processos. A redução de custos deve-se essencialmente ao eficiente uso do tempo dos auditores 

(internos e externos) e também a uma melhor manutenção dos sistemas de gestão. O organismo 

certificador deverá também reduzir o número de visitas à unidade. Segundo este mesmo autor, se 

os sistemas se encontrarem implementados em separado, as acções e decisões tomadas 

isoladamente no futuro podem não ser as  mais adequadas para os diferentes sistemas. Outra 

desvantagem dos sistemas separados é o facto dos empregados serem confrontados com uma 

proliferação de informação e instruções que poderão  gerar conflituosidades que podem induzir a 

riscos. 

 

Existem também obstáculos neste método como por exemplo o facto de parte da documentação 

muitas vezes não poder ser integrada na sua totalidade.  

Um processo mal conduzido de integração poderá criar problemas adicionais, tais como rigidez 

acrescida, replicação de ineficiências, choques profissionais e culturais, sendo indispensável que 

cada organização efectue uma reflexão cuidadosa sobre a forma de atingir este objectivo (Correia 

2005). 

  

Para Whitelaw (2004) os requisitos impostos pelos “stakeholders” podem ser contraditórios para 

o cumprimento dos objectivos das diferentes áreas em simultâneo, como se ilustra no Quadro 2.5. 
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Quadro 2.5. Interesses por parte dos stakeholders no cumprimento dos objectivos de uma organização (Whitelaw, 
2004). 

Requisitos dos Clientes Requisitos dos Shareholders 
Segurança e confiança no produto/serviço 

Confiança no fornecimento 
Adequação a uma finalidade 

Produto ambientalmente seguro 
Relação Qualidade/Preço 

Retorno do investimento 
Lucro 

Cumprimento da legislação 
Boa imagem 
Crescimento 

Requisitos dos Empregados Requisitos da Comunidade 
Ambiente de trabalho seguro 

Satisfação e segurança no trabalho 
Cuidado e Reconhecimento 

Contrapartida pelo bom trabalho 

Impactes no ambiente mínimos 
Oportunidades de emprego 

Estabilidade 
 

 

Karapetrovic (2002) esclarece que num sistema integrado as maiores dificuldades são as 

seguintes: 

• Achar denominadores comuns para funções empresariais diversas; 

• Perda de identidade de algumas funções, que leva ao desagrado dos profissionais das 

áreas específicas; 

• Inadequação das metodologias de auditoria devido às diferenças de objectivo dos diversos 

requisitos dos diferentes sistemas. 

 

Refira-se ainda a opinião de que a resistência à mudança por parte dos funcionários é um factor 

impeditivo do sucesso da integração, tendo sido encontradas referências às seguintes 

dificuldades: 

 

• Falta de empenho e participação da administração; 

• Sistemas inadequados à realidade da organização; 

• Formação deficiente do pessoal; 

• Responsabilidades não clarificadas; 

• Canais de comunicação insuficientes; 

• Custos administrativos iniciais. 

 
Karapetrovic (2006) conduziu um estudo em Espanha, no qual 190 empresas, com pelo menos 

um sistema de gestão implementado foram inquiridas e revelaram os obstáculos encontrados na 

integração de diversos sistemas. A maioria das empresas indicou como dificuldade o facto de 
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existirem diferentes departamentos com responsabilidades conjuntas, mas também a falta de 

recursos e de interesse por parte dos intervenientes no processo. 

 

2.6.2 – Metodologias para o processo de Integração de Sistemas de Gestão 

 

O aspecto mais importante na investigação contemporânea em SIG consiste na criação de um 

modelo e de uma metodologia, nas palavras de Jonker & Karapetrovic (2003) os ingredientes e a 

receita para a integração. Para estes investigadores ao nível dos ingredientes destacam-se os 

aspectos relacionados com: a definição de objectivos, o planeamento e design dos sistemas, a 

aquisição e consumo dos recursos, a implementação avaliação e melhoria do sistema (à 

semelhança dos elementos base apresentados na ISO Guide 72 (2001) que deve ter qualquer 

sistema de gestão). Relativamente à receita, os investigadores esclarecem que a metodologia por 

si mesma não contém a ilustração do que deverá ser feito individualmente para se atingir um SIG 

mas sim deverá conter os princípios e as técnicas que se podem aplicar genericamente neste tipo 

de sistemas.  

 

Segundo Sheldon e Yoxon (2006), antes de se iniciar qualquer processo de integração, deverão 

ser levantadas questões como: 

• Os requisitos legais das áreas a integrar estão a ser cumpridos na sua totalidade? 

• Existe uma Política formal, para as duas áreas? Inclui elementos como a identificação dos 

perigos, controlo de riscos, atribuição de responsabilidades e planos de formação? 

• Existem procedimentos para monitorizar a implementação da Política? 

• Existe um controlo de registo e um processo de monitorização? 

• Será possível integrar os 3P’s, ou a integração criará um sistema  6P’s? 

 

Uma forma de começar a integrar é recorrer aos sistemas de avaliação de desempenho, que são 

geralmente utilizados para contabilizar a produção de uma empresa com a aplicação de 

indicadores financeiros ou outros (e.g. lucros e número de inovações nos processos). Esta 

perspectiva aborda o fenómeno  como um todo e não divide por funções específicas, o que poderá 

ser um bom complemento se for aplicado em paralelo à integração de sistemas.  
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Assim, para Jonker & Karapetrovic (2003) a metodologia geral a aplicar será a seguinte: 

 

1. Integração da documentação: criação de um manual comum e alguns procedimentos mais 

específicos para cada sistema. Elaborando desde o mais elementar procedimento para o 

planeamento,  até às instruções de trabalho e registos; 

2. Alinhamento de processos, objectivos e recursos chave: integrando actividades como 

planeamento, design e implementação vertical ao longo dos diferentes sistemas. Desta 

forma as funções específicas estarão interligadas à utilização de recursos humanos, 

materiais e financeiros; 

3. Criação de um sistema “tudo em um”. 

 

Para Gonçalo e Alves (2004) o método de aplicação geral deverá passar pelas seguintes etapas: 

 

1. Análise prévia sobre as vantagens e inconvenientes de um único sistema integrado de 

gestão da qualidade, ambiente, saúde e segurança no trabalho; 

2. Identificação das necessidades actuais e futuras dos sistemas de qualidade, ambiente e 

segurança; 

3. Escolha dos requisitos a manter, a reformular e a desenvolver; 

4. Estudo de modelos integrados já implementados noutras organizações e eventual 

consultoria com especialistas de reconhecida competência; 

5. Apoio e liderança da gestão de topo para o estabelecimento de um sistema integrado; 

6. Estabelecimento de um Plano com acções, prioridades, prazos e responsáveis para o 

desenvolvimento e implementação do sistema integrado; 

7. Treino e formação para todos os colaboradores envolvidos; 

8. Escolha de áreas piloto para implementação do sistema integrado; 

9. Implementação faseada, assegurando que o sistema permanece capaz de responder 

atempadamente à necessidade de mudanças em cada um dos subsistemas; 

10. Avaliação regular à melhoria contínua do processo, com base nos critérios de avaliação 

previamente definidos; 

11. Extensão progressiva do sistema integrado de gestão, assegurando a motivação e 

empenhamento da gestão e de todos os colaboradores. 
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Zeng (2006) propõe que a integração seja dividida em níveis e com base nas sinergias dos 

diferentes sistemas, como representado na Figura 2.10:  

 
Figura 2.10 Modelo sinergético (adaptado de Zeng, 2006) 

 

A integração de sistemas de gestão, orientados por função, requer dois elementos fundamentais: 

• Um modelo conceptual, que analise, harmonize, alinhe e integre os requisitos das normas 

a integrar; 

• Uma metodologia de apoio ao modelo conceptual e de orientação. 

 

Um dos modelos mais aceites pela generalidade dos autores, é o proposto por Karapetrovic e 

Willborn (1998) através do qual os requisitos das normas ou dos sistemas podem facilmente ser 

cumpridos de modo flexível, pois são agrupados em módulos ou “subsistemas” dentro de um 

contexto. A abordagem destes autores tem a vantagem de permitir examinar facilmente as 

interdependências entre os elementos principais de cada sistema de gestão, tais como os 

objectivos, processos e recursos. Estas interdependências encontram-se esquematizadas na Figura 

2.11. 
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Figura 2.11 Modelo de Integração proposto por Karapetrovic e Willborn (adaptado de: Karapetrovic e Willborn, 

1998) 
 

Para Jorgensen et al. (2005) existem três níveis de integração que são os seguintes: 

 

• Correspondência – aumento da compatibilidade entre sistemas paralelos; 

• Coordenação e Coerência – processos genéricos com foco nas tarefas e no ciclo de 

gestão; 

• Estratégia e Inerência – uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua, melhoria do 

desempenho e envolvimento das partes envolvidas. Se estes níveis estiverem completos 

deverão ser observados benefícios, tais como, diminuição da carga administrativa, 

vantagens competitivas e o progresso devido ao maior nível de responsabilidade 

relacionado com o conceito de sustentabilidade.  
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Para Grael e Oliveira (2007) existem determinadas preocupações que não podem ser esquecidas, 

como o facto de que deve existir um esforço da gestão de topo em considerar e respeitar o ser 

humano e as suas necessidades de modo a criar um bom ambiente de trabalho. Uma outra 

preocupação mencionada por estes autores prende-se com a necessidade de simplificação dos 

indicadores para que todos os empregados possam compreender como o seu trabalho influencia a 

empresa na prossecução  dos seus objectivos. 

 

Segundo Karapetrovic (2002) existem vários graus de integração, divididos numa hierarquia: 

 

• Nível da Gestão de Topo: integrar sistemas para que se possam atingir objectivos globais 

• Nível Intermédio: determinar funções específicas não integradas, mas que deverão sempre 

estar alinhadas, harmonizadas e  ser compatíveis. 

• Nível Operacional: viabilizar a integração que deverá ser completa, para que um 

trabalhador opere cumprindo com os diferentes sistemas em simultâneo. 

 

Numa perspectiva mais simplista Whitelaw (2004) divide o processo de integração em três graus: 

 

0%: Os sistemas existem em simultâneo e apenas partilham partes comuns como por exemplo, a 

retenção de toda a documentação  numa mesma localização (física ou electrónica) sob a gerência 

de um mesmo coordenador. 

 

50%: Ao integrar a 50% este autor sugere que a política e os procedimentos se encontrem na 

mesma localização mas cada procedimento terá elementos dos diferentes sistemas. Restando 

contudo três diferentes grupos de objectivos e metas.  

 

100%: Os procedimentos descreverão os processos contemplando os diversos sistemas de gestão 

que dificilmente serão separados. Deverá existir uma política global e os objectivos e metas 

deverão constar  de um grupo de objectivos e metas comuns. 
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2.6.3 Auditorias a Sistemas Integrados de Gestão 

 

Uma forma de facilitar o processo de integração é recorrer às auditorias, pois também estas fazem 

parte integrante dos sistemas de gestão. (Karapetrovic 2002). Para Beckmerhagen (2003), que 

estudou os SIG na indústria nuclear, as auditorias podem ser utilizadas para apoiar os sistemas 

integrados de qualidade, ambiente e segurança. Esta integração deverá ajudar todos os envolvidos 

nesta área a compreender claramente as suas responsabilidades e tarefas. 

Segundo Wilkinson e Dale (1998) existe sempre uma vontade por parte dos auditores em auditar 

sistemas integrados numa única visita ao local, mas os requisitos ,que deverão estar integrados, 

dependem muito das especificidades da entidade auditada.  

 

Frequentemente os problemas que impedem a implementação bem sucedida de um SIG 

envolvem as auditorias, como por exemplo os custos das auditorias multi-orientadas, o trabalho 

desnecessário, as interrupções causadas pelas auditorias e também as ineficiências no processo da 

auditoria e seus respectivos resultados. Assim será vantajoso desenvolver uma metodologia de 

auditoria integrada (Karapetrovic & Willborn 2000) que deverá :aglomerar os objectivos, 

processos, e recursos das auditorias ; integrar os relatórios, “follow-up” e acções preventivas e 

correctivas e oportunidades de melhoria. Para Whitelaw (2004) poderão existir dificuldades ao 

aplicar este tipo de auditorias devido à dificuldade em combinar numa mesma equipa os 

diferentes auditores experientes nas diversas áreas a auditar. Para ultrapassar esta dificuldade este 

autor propõe a formação de auditores multidisciplinares. A primeira auditoria deverá ser realizada 

após 6 a 8 semanas de modo a detectar problemas na implementação (Block e Marash 2002). Ao  

estudar as causas das não conformidades poderá ser necessário fazer ajustes no sistema. 
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2.6.4 Sequência de Integração dos Sistemas de Gestão 

 
Relativamente à dimensão temporal existem duas possibilidades ou situações para a integração 

dos sistemas: 

• Desenvolvimento de um SIG a partir de sistemas de gestão previamente 

implementados: No caso da existência prévia de pelo menos um sistema de gestão já 

implementado, pode optar-se pelo desenvolvimento inicial dos sistemas em paralelo e 

apenas numa fase final realizar a sua fusão. Esta foi a abordagem da EDP – Gestão da 

Produção de Energia, S.A. para as unidades que já utilizavam pelo menos dois 

sistemas de gestão. Esta empresa defende que a fusão do sistema deverá começar pela 

unificação da documentação, mas que os sistemas deverão manter-se separados até 

que a integração seja feita ao detalhe. 

 

• Desenvolvimento de um SIG sem ter como base sistemas de gestão individuais 

previamente implementados: No caso de não existirem Sistemas de Gestão 

implementados numa unidade produtora o SIG terá de ser construído a partir do zero. 

Uma abordagem inicial possível é baseada na análise de riscos, tal como acontece na 

implementação da OHSAS 18001, em que se parte da premissa que uma combinação 

de fontes de perigo e sistemas alvo pode descrever os possíveis riscos de uma empresa 

(Labodová, 2003). O risco é considerado o factor de integração – riscos para o 

ambiente, riscos para a vida e saúde dos trabalhadores e população circundante e 

ainda riscos de perdas económicas. 
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2.6.5 Integração e Sustentabilidade  

 
Desenvolvimento Sustentável “não é um estado fixo de harmonia, mas antes um processo de 

mudança, através do qual a exploração de recursos, o direccionamento de investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se vão tornando 

consistentes com as necessidades das gerações actuais e futuras” (Comissão Mundial sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, 1987) 

De acordo com Dyllick e Hockerts (2002) citado por Antunes et al. (2003) no Quadro 2.6: 

definem-se os requisitos básicos de sustentabilidade nas suas três dimensões: 

 

Quadro 2.6. Requisitos básicos de sustentabilidade económica, ecológica e social de uma empresa (adaptado de: 
Antunes, 2003) 

Capital Económico Capital Natural  Capital Social 
Empresas economicamente 

sustentáveis possuem a qualquer 

momento cashflow suficiente 

para garantir liquidez, 

produzindo simultaneamente um 

retorno acima da média para os 

seus accionistas. 

 

Empresas ecologicamente 

sustentáveis utilizam apenas 

recursos naturais que são 

consumidos a uma taxa inferior à 

regeneração natural ou ao 

desenvolvimento de substitutos. 

Não causam emissões a uma taxa 

superior à capacidade dos 

sistemas ambientais as 

assimilarem. 

 

Empresas socialmente 

responsáveis acrescentam valor 

às comunidades onde operam, 

contribuindo para aumentar o seu 

capital humano e social. As 

partes interessadas (stakeholders) 

compreendem as motivações da 

empresa e aceitam o seu sistema 

de valores. 

 

 

Os Sistemas de Gestão capacitam as empresas para o alcance dos seus objectivos de negócio e 

institucionais gerindo, de modo mais eficaz, os conflitos, ameaças e oportunidades nos campos 

económico, social e ambiental. Com a aplicação de um SIG, as empresas caminham para atingir a 

Sustentabilidade, pois são identificados os problemas individuais de cada área, mas também os 

provocados pelas suas interdependências. 
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3. METODOLOGIA 

 

 3.1. Fases do trabalho 

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco fases, como se esquematiza na Figura 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1 Esquema representativo da metodologia 
 
 

 

Fase 1 – Elaboração do Questionário  

Sendo o objectivo final desta dissertação, obter um conjunto de linhas orientadoras para a 

implementação de SIG em empresas do ramo da produção energética, constatou-se a necessidade 

de obter dados capazes de caracterizar o panorama real e actual das empresas, nomeadamente a 

nível nacional. 

 

Assim, para a avaliação do SEN e as percepções das empresas face ao tema, foi realizado um 

levantamento das empresas do sector que operam em Portugal Continental. Obtiveram-se os 

contactos necessários, dando privilégio aos coordenadores dos departamentos de Ambiente e 

Segurança e, no caso de existir, do SIG. Algumas das empresas e unidades produtoras 
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contactadas telefonicamente não possuíam Sistemas de Gestão, pelo que não lhes foi enviado o 

questionário. 

 

Fase 2 – Distribuição do inquérito 

O questionário foi conduzido durante o período de 25 de Julho a 15 de Setembro de 2007 e foi 

distribuído através de correio electrónico. Os destinatários foram, essencialmente, os 

responsáveis na área de Ambiente e Higiene e Segurança no nível operacional e  funcional. 

 

Fase 3 – Tratamento e Análise de Resultados  

As respostas ao questionário, foram registadas num documento do Microsoft  Excel e foi 

realizada uma análise comparativa das respostas obtidas nas diferentes secções do questionário 

para auxiliar a interpretação dos dados obtidos 

 

Fase 4 – Construção de Linhas Orientadoras 

Cruzando a informação obtida com as respostas aos questionários que revelam uma perspectiva 

directa por parte das empresas, com a teoria proveniente dos diversos investigadores nesta 

matéria, desenharam-se um conjunto de Linhas Orientadoras para a implementação de Sistemas 

Integrados em empresas do sector da produção energética.  

 

3.2. Caracterização do Questionário  

 
3.2.1. População e Amostra 

 

O sistema electroprodutor em Portugal Continental é complexo pois além de empresas gestoras 

singulares existem diversos consórcios a gerir, nomeadamente no caso dos Parques Eólicos. Uma 

vez que a produção de electricidade pode ser obtida por fontes de energia renováveis e não 

renováveis, este estudo centra-se nos dois tipos de produção, mas não são abordadas as questões 

relativas à produção de energia eléctrica através de Mini-hídricas devido ao facto de serem 

instalações hidroeléctricas de pequenas dimensões em que há apenas o aproveitamento de um 

desnível natural do curso de água. Não se retrata também a produção Nuclear, pois não existe 

nenhuma unidade de produção em Portugal.  
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A selecção das empresas teve em consideração diversos factores, tais como a dimensão da 

unidade e o facto de pertencerem ao Sistema Eléctrico Público. 

Os dados apresentados no Quadro 3.1 são relativos ao ano de 2007. (Fontes: EDP Gestão da 

Produção, REN e DGEG.) 

 

Quadro 3.1. Número de Unidades Produtoras/ Empresas produtoras de Energia Eléctrica 

Termoeléctricas (Fuelóleo, Gás 
Natural, Gasóleo e Carvão) 

Hidroeléctricas (Fio de água e 
Albufeira)  

Parques Eólicos 

6 unidades do Grupo EDP  

(Ribatejo, Carregado, Setúbal, 

Barreiro, Sines e Tunes) 

1 unidade do Grupo Turbogas 

(Tapada do Outeiro) 

1  unidade do Grupo Tejoenergia  

(Central (Pêgo) 

 

 36 unidades do Grupo EDP   

 21 unidades de outras empresas 

150 Parques geridos por diferentes 

empresas 

 

Total: 8 unidades Total:57 unidades Total:150 unidades 

 

O questionário foi enviado às empresas das quais foi possível obter o contacto dos responsáveis 

das áreas ambiente/segurança, tendo sido distribuídos do seguinte modo: 

 

Quadro 3.2. Número de questionários enviados e número de questionários respondidos face ao tipo de unidade de 

produção 

Questionários Enviados Questionários Recebidos 
8 empresas do ramo da energia 
eólica 
 

1 empresa do ramo da energia eólica 
(inclui 7 parques) 
 

1 empresa gestora  
do ramo das hidroeléctricas  
 

1 empresa gestora do ramo das 
hidroeléctricas  
 

6 unidades do ramo das 
termoeléctricas 
 

4 unidades do ramo das 
termoeléctricas 
 

1 unidade do ramo da Biomassa 
 

1 unidade do ramo da Biomassa 
 

Total: 16 Questionários Enviados Total: 7 Questionários 
Respondidos 
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 Estrutura do Questionário 

 
Tal como referido, a construção do questionário foi realizada após a revisão bibliográfica do 

tema, e abordou os seguintes temas: 

 

• Sistemas de Gestão Implementados e existência de Sistemas Integrados; 

• O “porquê” da Integração; 

• Benefícios da Integração; 

• Dificuldades na Integração; 

• O papel da Integração no Sector da Produção Energética. 

 

O questionário (Anexo I) incluiu, essencialmente, perguntas de resposta fechada, mas foi 

atribuído espaço para comentários por parte do inquirido. 
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4. Discussão e Resultados  

 

1. Sistemas de Gestão implementados e existência de Sistemas Integrados 

 
As centrais termoeléctricas são as que apresentam maior número de sistemas implementados, 

quer isoladamente quer em termos de Sistemas Integrados de Gestão Ambiente/Segurança. As 

empresas de produção com fonte em energias eólica e biomassa inquiridas não aplicam nenhum 

dos sistemas de gestão. Relativamente às centrais hidroeléctricas, a empresa inquirida que 

representa 34 unidades produtoras, encontra-se em processo de integração do SGA e SHST já 

existentes. No seguinte gráfico (Quadro 4.1) apresenta-se o número de sistemas existentes nas 

unidades inquiridas. 

 
Quadro 4.1 Número de centros produtores com SGA, SHST e SIG implementados 
 SGA SHST SIG 

Eólicas 0 0 0 

Hidroeléctricas 1 1 0 

Biomassa 0 0 0 

Termoeléctricas 4 4 3 

 
Reconhecendo a magnitude dos impactes ambientais e riscos ocupacionais associados às 

unidades termoeléctricas, é notório, que são as primeiras unidades a terem a  preocuparem-se 

com a implementação de sistemas de gestão para suprimirem os seus problemas,  as primeiras a 

apostar em SIG e a testarem os seus resultados para poderem eficazmente reduzirem/eliminar os 

seus problemas nas áreas Ambiente/Segurança. 

 
2. O “porquê” da Integração 
 
Ao analisar as razões, que levaram as empresas a optar, ou não, pela  integração dos dois 

sistemas, constatou-se que o facto de existir uma Política por parte da administração que sugere 

ou obriga as unidades produtoras a realizarem o processo de Integração, foi a razão mais 

apontada pelos coordenadores deste tipo de sistema. Os resultados apresentam-se no seguinte 

Quadro.4.2, de acordo com o seu grau de significância. 
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Quadro 4.2 Razões pelas quais as empresas optaram pela Integração 

Escala de impactes: � sem significado; �  significativo; �  muito significativo. 

 
Quando existe a iniciativa por parte da Gestão de Topo em implementar um SIG, as unidades 

tendem a seguir as suas orientações, por questões de hierarquia. Este nível hierárquico, ao ter este 

tipo de iniciativa, está ciente que se responsabiliza pela aprovação dos planos de gestão e por  

disponibilizar  os recursos necessários para que o SIG seja desenvolvido. 

 

Outras razões escolhidas para justificar esta tomada de decisão, prendem-se com a Sugestão por 

parte da empresa certificadora, Desburocratização dos Sistemas, Aumento da Eficácia do 

funcionamento dos Sistemas. Relativamente à influência da empresa certificadora, é hábito por 

parte destas empresas, aconselharem os seus clientes no sentido de tornarem os seus sistemas 

mais eficazes e a seguirem as tendências por parte das demais empresas do mesmo ramo quer a 

nível nacional como internacional. Ao apontarem a redução da burocracia, dos  custos e o 

aumento da eficácia dos sistemas como razões para a tomada de decisão, é revelado que as 

empresas que tomaram esta opção averiguaram os possíveis benefícios deste tipo de sistema, 

previamente. 

 

A melhoria da imagem da empresa, revela estar também na origem da tomada de decisão por um 

SIG, facto que elucida as preocupações das empresas em se colocarem na linha da frente 

relativamente à gestão do Ambiente/Segurança no seu ramo. 

 
Apenas uma empresa das que apresentam os dois sistemas de gestão, e não tem um sistema 

integrado respondeu no questionário quais os motivos dessa opção de gestão. As razões 

apresentadas dividem-se na seguinte escala de significância: 

Número de Respostas 1 2 3 

Política  da administração    

Sugestão por parte da empresa certificadora    

Desburocratização dos Sistemas    

Aumento da Eficácia do funcionamento dos sistemas    

Redução de custos    

Melhoria da imagem da empresa     

Tendência seguida pelas demais empresas     
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Motivos atribuídos com importância “Significativa” 

• Implementação diferenciada no tempo 

• Incompatibilidades 

• Diferenças temporais entre as normas 

• Baixa  eficiência dos sistemas integrados 

 

Motivos atribuídos com importância “Sem Significado” 

• Política da administração 

• Implementação muito complexa 

• Sugestão por parte da empresa certificadora 

• Falta de recursos 

• Falta de Linhas orientadoras 

• Falta de Tempo 

• Processo muito burocrático 

 

Não existe uma razão que tenha contribuído de forma muito significativa para esta tomada de 

decisão, mas realça-se o facto de existir, por parte da empresa, uma Percepção de baixa 

eficiência dos Sistemas Integrados. A existência de Incompatibilidades entre os sistemas, e 

questões de diferenças temporais entre o Aparecimento das Normas e a Implementação 

diferenciada dos sistemas na empresa são razões também apontadas como significativas. O facto 

das unidades operacionais implementarem os seus sistemas de gestão em diferentes momentos no 

tempo, não é factor impeditivo para o design e  implementação de um SIG, mas poderá ser 

enfrentado pelas empresas como um processo desnecessário, se não forem contabilizados as 

melhorias e  benefícios e futuros. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Discussão e Resultados 

 

48 

3. Benefícios da Integração 

 
Segundo as empresas que apresentam sistemas integrados, na amostra, os benefícios advêm de 

melhorias apresentadas na Figura 4.1. 

 

0 1 2 3

Melhor desempenho

Motivação 

Imagem da empresa

Organização interna

Requisitos. legais

Controlo de riscos

Controlo impactes 

Redução de custos 

Agentes terceiros

Inovação 

Melhorar  significativamente Melhorar ligeiramente Manter Piorar Piorar significativamente
 

Figura 4.1. Melhorias observadas após o processo de Integração 

 
A melhoria ao nível da Organização Interna é um beneficio apontado por todas as empresas, o 

que revela a simplicidade e clareza de procedimentos que um SIG pode  conter. A maioria das 

respostas indicam que existe uma melhoria ao nível da motivação por parte dos trabalhadores e 

na aposta em Inovação dos processos, factores determinantes para o bom funcionamento de um 

sistema de gestão. A  Redução dos Custos para além de ter sido um motivo propulsor para a 

implementação de um SIG é apontada como um beneficio, evidenciando a veracidade deste facto. 

Metade das respostas evidencia que a implementação de um SIG contribui para um Melhor 

Desempenho dos sistemas e para a melhoria da Imagem da empresa, factores cruciais para a 

eficácia e competitividade das empresas. 

 

4. Dificuldades na Integração 

 
Ao inquirir as empresas sobre quais as fases, do processo de integração, em que sentiram uma 

maior dificuldade em lidar, as respostas foram diversificadas como se apresenta na seguinte 

Figura 4.2. 
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0 1 2 3 4
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Formação, sensibilização e competência

Comunicação

Documentação 

Controlo da Documentação

Controlo operacional

Prevenção e capacidade de resposta a emergências

Verificação 

Acções correctivas

Controlo de Registos

Auditoria Interna

Auditoria Externa

Revisão pela Gestão

Relação com agentes terceiros

Integração na Cultura da empresa

Número de respostas

Dificuldades significativas Dificuldades ligeiras Sem dificuldades Não Aplicável
 

Figura 4.2 Dificuldades encontradas no processo de Integração 
 
As áreas em que foram nitidamente encontradas dificuldades significativas num enquadramento 

geral prendem-se com as Auditorias e os Recursos humanos. As auditorias Internas e Externas 

revelam ser processos complexos, facto compreensível, se a empresa certificadora não  for a 

mesma empresa que realize as auditorias aos sistemas em separado. Ao contrário existem 

vantagens também para as empresas em auditarem SIG’s, pois reduzem o número de visitas ao 

local e também o número de auditores. Relativamente às auditorias internas, o processo poderá 

ser complexo, para o caso do auditor não ter formação em ambas as áreas Ambiente e Segurança, 

facto que pode ser facilmente corrigido com a organização de uma equipa pluridisciplinar ou pela 

formação dos auditores preexistentes.  
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Ao se integrarem os sistemas, as empresas apontam os requisitos Comunicação, Formação, 

Sensibilização e Competência e ainda  Recursos e Responsabilidade como os mais difíceis de 

gerir e organizar, este facto sugere que haja uma lacuna de conhecimento nesta área, e que não 

haja aconselhamento correcto sobre o modo  mais evidente para a integração . Nomeadamente o 

campo da Formação, poderá ser de grande acessibilidade, porque  numa mesma sessão formativa 

elucidam-se os trabalhadores sobre as duas áreas e suas possíveis interacções.  

 

Os Requisitos Legais e regulamentação aplicável  são pontos em que foram encontradas 

dificuldades ligeiras no processo de integração, facto este que denota alguma falta de organização 

interna, pois o processo de sistematização deste requisito para os sistemas em separado segue o 

mesmo tipo de modelo organizativo, e num SIG apenas se têm de criar um sistema conjunto 

simplificado. A maioria dos outros requisitos ao serem integrados apresentaram dificuldades 

ligeiras, por pelo menos uma empresa, o que evidencia de um modo generalizado que existem 

contratempos e obstáculos na integração dos diferentes requisitos das normas. Estes factos levam 

a que se esclareça a necessidade de existência de um guia, que se pudesse aplicar a todas as 

empresas do sector, que elucidasse face ao modo de integração dos diferentes critérios. 

 

A excepção, relativamente aos obstáculos, é no Controlo de Riscos e na  Criação de uma 

Política. O Controlo de Riscos será efectuado da mesma forma, que seria no caso dos sistemas se 

encontrarem separados, daí ser natural esta evidência. O facto de não existirem dificuldades na 

criação de uma Política pode demonstrar que a criação de uma política integrada é apenas uma 

colagem de ambas as políticas preexistentes. Este método (fusão de documentos) não é 

aconselhado pois não incentiva à melhoria da eficácia dos sistemas, o que trará consequências 

futuras, devido ao facto da Política estar  na base dos objectivos e metas do sistema de gestão.  
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5. O papel da Integração no Sector da Produção energética 

 
Ao questionar a relevância de integrar os sistemas em empresas do ramo da produção energética, 

apenas se obtiveram três respostas sendo a distribuição de resultados apresentada na Figura 4.3.  

 

2

1

Importante Nâo Importante

 
Figura 4.3 Importância da Integração 

 
Apesar das dificuldades apontadas no ponto anterior a maioria das respostas aponta como 

importante a Integração de Sistemas Ambiente/Segurança em unidades produtoras de energia 

eléctrica. Facto que demonstra a vontade por parte das empresas em optarem por um sistema que 

apesar de algumas dificuldades em implementar, ainda assim justifica o esforço, através de 

melhorias e benefícios associados.  

As razões apontadas, para a justificação da Integração de Sistemas na área da Produção 

Energética, encontram-se esquematizadas na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Benefícios da Integração no sector da Produção de Energia 
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A  menor afectação de Recursos para auditorias é evidenciada como o benefício mais óbvio da 

Integração de Sistemas, mas anteriormente foi denotado que os processos de Auditoria revelam 

ser difíceis de incluir num Sistema Integrado. As empresas reconhecem, inequivocamente, as 

vantagens dos SIG’s mas têm dificuldades no processo de design e implementação.  

 

Pontos fracos do Questionário 

A representatividade da amostra é baixa, e este facto deve-se essencialmente à dificuldade de 

obtenção dos contactos adequados das empresas gestoras, mas também devido ao facto de cerca 

de 56% das empresas contactadas não terem respondido. Acrescente-se ainda que dentro do 

grupo de inquéritos respondidos, alguns encontram-se incompletos. 
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5 .  LINHAS ORIENTADORAS 

 

Este capítulo pretende evidenciar os princípios e as técnicas genéricas para a organização e 

implementação de um Sistema Integrado de Ambiente, Segurança e Saúde mas também algumas 

medidas práticas. É proposto um modelo geral, mas direccionado para empresas na área da 

produção de energia, onde são evidenciadas as relações, princípios, objectivos, estratégias, acções 

e ferramentas para que o processo decorra mais eficazmente. 

 

As  Fases de decisão/implementação propostas neste capítulo decorrem  da informação 

considerada  relevante obtida nos questionários e nas conclusões de outros investigadores 

abordadas na Revisão Bibliográfica. Assim, existe a pretensão de responder às dúvidas e 

dificuldades sentidas pelos intervenientes no processo de integração de sistemas como se resume 

na figura 5.1.Para cada Fase serão mencionadas as fontes de informação utilizadas incluindo as 

respostas aos questionários e informação recolhida na bibliografia consultada. 

 

Entre os diferentes sistemas que existem dentro de uma organização devem existir sinergias 

estratégicas. As qualidades de cada sistema individualmente não podem ser reduzidas quando os 

sistemas se encontram interligados. Para a manutenção das qualidades de ambos os sistemas não  

podem negligenciar o ciclo de Deming e deverão ser satisfeitas todas as suas fases.  

 

Na implementação de sistemas integrados, poderão surgir três situações, mediante a empresa em 

questão: já existirem os dois sistemas em separado, só existir um sistema de gestão, ou não existir 

nenhum sistema implementado. As fases de decisão/implementação pretendem abranger as 

diversas situações. Contudo, tem de se decidir previamente no caso da inexistência de sistemas de 

gestão ambiente/segurança se a aplicação vai ser sequencial, isto é, se  primeiro se  implementam 

os sistemas a nível individual e no final integrá-los, ou se constrói um sistema integrado de raiz. 

Segundo a bibliografia consultada a segunda opção é a mais aconselhada, pois evita colagens de 

procedimentos e incentiva à optimização de recursos. No caso de alguma inexperiência na 

aplicação de Sistemas de Gestão será aconselhável recorrer-se a empresas de Consultadoria 

experientes para um resultado superior. 
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Bibliografia 
Consultada 

Linhas Orientadoras  

Respostas aos 
Questionários 

• Nível de Integração decidido pela Organização 
• Sinergias de Culturas 
• Sistemas Integrados na estratégia empresarial 
• Organização e Responsabilidades 

preestabelecidas e determinadas em conjunto  
• Método do referencial espanhol da AENOR  
• Compreensão partilhada dos desafios internos e 

externos 
• Semelhanças Estruturais e Conceptuais das 

Normas 
• Necessidade de Metodologias flexíveis 
• Simplificação 
• Integração por processos 
• Formação orientada para as diversas 

hierarquias  
• Possibilidade de documentação independente 
• Contribuição para a melhoria da imagem da 

empresa  
• Flexibilidade de estrutura 
• Implementação Faseada 
• Recurso a Auditorias e outros levantamentos 

para a total implementação do processo de 
Integração 

• Necessidade de criação de uma metodologia e 
atribuição de responsabilidades para uma 
auditoria integrada 

• Aumento da Eficácia dos Sistemas 
• Melhoria Contínua  
• Criação de indicadores  
 

• Aposta numa Gestão de Topo “Activa” 
• Adequação do nível de integração ao tipo de 

unidade produtora 
• Cooperação com a empresa Certificadora 
• Melhoria na Gestão dos Recursos Humanos 
• Ajuste dos Requisitos das Normas 
• Organização Interna  
• Simplificação  
• Percepção de uma baixa eficiência dos 

sistemas integrados 
• Auditorias complexas  
• Desburocratização 
• Aposta num sistema de comunicação eficaz 
• Simplificação da gestão da documentação 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 Sistematização dos “Inputs”  necessários para a construção das Linhas Orientadoras 
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 5.1.  Fases 

Para o design e implementação de Sistemas Integrados de Gestão Ambiente/Segurança 

sugere-se que se siga um processo de nove fases, como se ilustra na Figura 5.2. e se detalha 

no presente capítulo.  

             
Figura 5.2. Resumo das Fases para o Design e Implementação de Sistemas Integrados 
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Fase Zero: Consulta 
 

Numa primeira fase, a direcção da empresa terá de decidir se irá implementar a Integração de 

Sistemas. Para uma tomada de decisão ponderada sugere-se o aconselhamento de partes 

interessadas e agentes terceiros, como a empresa auditora ou parceiros empresariais. As 

vantagens e desvantagens de um único sistema, deverão ser analisadas de modo a poder 

recolherem-se os diferentes pareceres e assim surgir uma decisão consensual. A participação da 

Administração é importante e não deverá ser negligenciada, pois o seu comprometimento é 

crucial para o bom desempenho de um sistema. 

 

A processo de tomada de decisão deverá ter por base o seguinte conjunto de dados: 

• Recursos materiais e humanos disponíveis, 

• Necessidade de cumprimento com os requisitos legais, 

• Necessidades actuais e futuras da unidade produtora, 

• Expectativas dos “stakeholders”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Gestão de Topo com papel activo; Cooperação com a Empresa Certificadora; 
Método do referencial espanhol da AENOR. 
 
Fundamentação: Tal como foi indicado pelas empresas inquiridas, existe a percepção de uma 
baixa eficiência dos sistemas integrados. Este facto pode resultar de uma separação entre os 
órgãos decisores e os operacionais, e justifica a aposta numa fase prelimimar que visa 
essencialmente reunir o compromisso da gestão de topo e avaliar se uma estratégia de 
integração dos sistemas se ajusta aos objectivos globais da organização. As empresas 
certificadoras poderão desempenhar um papel importante nesta fase, pois tal como referem 
Beckmerhagen (2003)  e também Wilkinson e Dale (1998), o processo de decisão por este tipo 
de sistemas deverá  ser o resultado de um consenso de todas as partes interessadas, respeitando 
as  suas possibilidades, necessidades e expectativas.  
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O nível ou grau de integração deve ser decidido antecipadamente. Poderá optar-se por uma 

implementação parcial, numa fase inicial e numa fase posterior integrarem-se  os dois sistemas na 

totalidade. Um processo baseado em pequenas fases passíveis de se cumprirem, certamente terá 

melhor resultados do que um processo “tudo em um” difícil de implementar e de monitorizar. 

 

Existe uma dependência da disponibilidade de recursos materiais, financeiros e humanos, e 

deverá ser ponderado se o tipo de sistema escolhido se adapta à dimensão da empresa. Como 

exemplo, numa unidade de produção de energia eólica a complexidade de um sistema é muito 

inferior ao de uma unidade termoeléctrica, podendo simplificar-se um sistema, mas não descurar 

a conformidade com as normas e o objectivo da melhoria contínua. 

 

Opções a considerar: 

 

Integração Parcial: Apenas integração documental 

Deste modo, pode optar-se pela integração dos documentos, como por exemplo a criação de um 

manual comum, dando a possibilidade de existirem alguns procedimentos específicos para cada 

sistema. Existe também a possibilidade de um nível intermédio, onde poderá existir uma política 

comum, mas  diferentes objectivos e metas. 

 

Integração Total: Baseada em processos, com base na melhoria continua.   

Para se considerar que dois sistemas estão integrados na sua totalidade deverá existir um 

alinhamento de todos os seus componentes. O modo mais consensual de se atingir este nível será 

com recurso à Integração por Processos, onde serão identificados todos os processos chave do 

processo produtivo. Para cada processo deverão ser identificados os riscos para o ambiente e 

trabalhadores envolvidos, e mediante a sua importância deverão ser atribuídos objectivos e metas 

que deverão ser incluídos nos programas de gestão. 

 Os elementos dos sistemas como o Planeamento e o Design deverão ser os mesmos. É desejável 

que a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros seja alinhada e integrada, para 

evitar desperdícios.  

1ª Fase: Escolha do Nível de Integração 
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2ª Fase: Responsabilidades do SIG 
 

Para facilitar acções futuras, é necessária a criação de equipas de desenvolvimento e 

implementação do SIG, e  nomeados  um ou mais coordenadores.  Aconselha-se a nomeação de 

dois coordenadores, um de cada área respectivamente. A definição de responsabilidades é uma 

área-chave em que se devem detalhar as responsabilidades desde o nível da Administração até ao 

operador. Aconselha-se então, que a coordenação do SIG seja atribuída a um responsável sénior 

da organização, que deverá ser responsável pela criação de uma equipa de trabalho, à qual deverá 

ser delegada a autoridade necessária. Os técnicos operacionais devem estar conscientes e 

preparados tecnicamente para o desempenho das suas funções. 

 

 

 

 

 

 

• Ideias-chave: Nível de Integração decidido pela Organização; Integração por Processos; 
Implementação Faseada; Simplificação da Metodologia. 

 
Fundamentação: Ao ser evidenciado, pelas respostas aos questionários, a necessidade de 
simplificação e de adequação do nível de integração ao tipo de unidade produtora, torna-se 
pertinente seguir as sugestões dos autores como Karapetrovic e Willborn (1998) e Sheldon e 
Yoxon (2006) que aconselham a um processo faseado. A necessidade de clarificação e 
simplificação da Metodologia, envolve também uma sistematização. Pretende-se assim alargar 
o espectro de empresas que podem recorrer a este processo, não limitando apenas a empresas do  
ramo das termoeléctricas e hídricas, como evidenciado pelas respostas aos questionários. 
A organização do sistema com base nos Processos, é mencionada por diversos autores, 
nomeadamente Jonker & Karapetrovic (2003) e Villaseñor Sebastian (2003), como o método 
mais adequado, para atingir estes objectivos. 

Ideias-chave: Melhoria na Gestão dos Recursos Humanos; Organização e Responsabilidades 
preestabelecidas e determinadas em conjunto; Compreensão partilhada dos desafios internos e 
externos 
 
Fundamentação: Através das respostas aos questionários, foram evidenciados obstáculos ao 
nível da gestão dos recursos e responsabilidades. A criação de uma estrutura organizada desde 
uma fase inicial, contribui para a eliminação deste tipo de conflitos, como é indicado por 
Jorgensen et al. (2005) e também por Gonçalo e Alves (2004). 
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3ª Fase: Levantamento da Situação da Empresa/Unidade Produtora 
 

A realização de uma avaliação inicial é indispensável para que se conheçam à partida as falhas 

dos sistemas em separado. Este levantamento inicial pode ser executado com recursos humanos 

internos ou mediante a contratação de serviços externos. A avaliação pode ser realizada com 

recurso a várias técnicas separada ou conjuntamente. As principais técnicas poderão passar por: 

 
· Aplicação de questionários. 

· Realização de entrevistas dirigidas e registo dos seus resultados.  

· Utilização de listas de verificação  

· Inspecções e medições directas  

· Avaliação de registos (ex. ocorrências ambientais, número de acidentes ocupacionais, etc.) 

 

Deste levantamento deverão surgir respostas para os seguintes pontos: 

• Existência de Sistemas e seu desempenho 

• Recursos Disponíveis 

• Necessidades actuais e futuras da empresa 

• Requisitos das Normas 

• Requisitos legais  

• Identificação de todos os Aspectos Ambientais e Riscos Profissionais 

• Expectativas dos “stakeholders” 

 

Esta avaliação poderá ser efectuada também numa situação inicial, principalmente em casos em 

que é notória a ineficácia dos sistemas inicialmente implementados em separado. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Linhas Orientadoras 

 

60 

Quadro 5.1 Aspectos Ambientais e Riscos Profissionais que deverão ser avaliados na 3ª Fase 
 

Identificação dos Aspectos e Avaliação 

de Impactes 

Identificação de Perigos e Avaliação de 

Riscos 

Efluentes Líquidos Perigos da Instalação 

Efluentes Gasosas Riscos Físicos 

Resíduos Líquidos Riscos Eléctricos 

Resíduos Sólidos Riscos Químicos 

Resíduos semi-solidos Riscos Biológicos 

Ruído Riscos Ergonómicos 

Riscos Industriais Graves Incêndios 

Degradação dos Solos Outros 

Impactes Visuais  

Extracção de Recursos  

Outros  

 

A identificação das necessidades futuras deverá também ser contemplada, nomeadamente 

situações de expansão ou mudança de processos chave. A partir desta identificação inicial 

deverão ser decididos os requisitos que deverão mantidos, reformulados e  criados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Compreensão partilhada dos desafios internos e externos; Recurso a Auditorias e 
outros levantamentos para a total implementação do processo de Integração. 
 
Fundamentação: Ao se realizar este tipo de levantamento numa fase prematura, evita-se a 
replicação de erros, apontada como causa de insucesso,dos sistemas integrados, por  Correia 
(2005) entre outros autores. Esta fase é também sugerida por Gonçalo e Alves (2004). 
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4ª Fase: Integração ao Nível da Gestão de Topo 
 

A Política e os Objectivos globais devem ser integrados e decididos pela Direcção/Gestão de 

Topo. Este nível hierárquico obrigará a  uma participação activa na aprovação dos planos de 

gestão apresentados pelo coordenador do SIG e  disponibilizará os recursos necessários para que 

estes sejam desenvolvidos.  

 

Sendo que os sistemas de gestão induzem à tomada de determinadas acções e à criação de um 

sistema de prioridades de acção, não se pode esperar que os orgãos administrativos e de decisão 

apenas apoiem estes sistemas, mas que sejam parte integrante destes para que haja o total 

compromisso. Por outro lado as decisões tomadas no dia-a-dia pela administração terão 

influência directa no desempenho destes mesmo sistemas. Esta situação dupla favorece o SIG e 

deverá ser cumprida, para o seu sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Aposta numa Gestão de Topo “Activa”;Sistemas Integrados na estratégia empresarial; 
Compreensão partilhada dos desafios internos e externos. 
 
Fundamentação: Grande parte dos autores, incluindo Grael e Oliveira (2007) e Karapetrovic 
(2002), defende que os sistemas, incluindo os sistemas integrados de gestão, não devem ser 
vistos como estruturas independentes, mas sim como parte integrante da estrutura empresarial. 
Ao atribuir à Gestão de topo o papel de definir as linhas de orientação, os objectivos definidos, 
serão concordantes e estarão em sintonia com toda a estratégia da Organização. Assim, 
pretende-se criar um elo, com esta estrutura, que evitará dificuldades posteriores ao nível da 
Revisão, como foi afirmado por algumas empresas inquiridas. 
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É fundamental que a organização formule um plano para a implementação do SIG. É necessário 

que a equipa de coordenação organize as suas tarefas, atribuia as  prioridades e estabeleça os 

prazos para o desenvolvimento do SIG. Sugere-se a elaboração de uma matriz, para a 

simplificação destes dados (ver caixa de exemplo). A criação um novo Design para um Sistema 

afigura-se indispensável, usando os mesmos princípios organizacionais e alinhando os processos, 

objectivos e recursos. 

 
_______________________________________________________________________Exemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Fase: Plano de Acções 

Ideias-chave: Alinhar Processos, Objectivos e Recursos; Organização Interna; 
Simplificação; Integração por processos. 
 
Fundamentação: De acordo com a informação obtida através das respostas aos questionários, 
um SIG apresenta benefícios ao nível da  melhoria da organização interna e na sua 
simplificação. Com um planeamento detalhado, e um design baseado nos processos, como 
defende Gonçalo e Alves (2004), o SIG estará perceptível a todos os intervenientes e tentará 
colmatar o excesso e a possível contradição de informação entre os dois sistemas de gestão. 
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Criar um calendário de reuniões de actualização sobre o processo, para que a gestão esteja a 

par deste, e para que possa intervir activamente. Nestes encontros  serão apresentados 

resultados de auditorias, planos para superar as não conformidades, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Topo 

Uma gestão partilhada  em interacção com a administração é necessária para que os Sistemas de 

Gestão Genéricos (ex.: Financeiros) possam estimular o desenvolvimento de um Sistema 

Integrado e  a promoção da Inovação (ver caixa de exemplo). Ao incluir um Sistema Integrado na 

Estratégia Empresarial espera-se uma melhoria da “performance” dos diversos sistemas. 

_______________________________________________________________________Exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª Fase: Integração dos Requisitos das Normas 

Ideias-chave: Aposta numa Gestão de Topo “Activa” 
 

Ideias-chave: Semelhanças Estruturais e Conceptuais das Normas; Ajuste dos Requisitos das Normas 
;Necessidade de Metodologias flexíveis. 
 
Fundamentação: As similitudes dos princípios organizacionais e instrumentos utilizados nos 
dois sistemas de gestão são reconhecidas pelos investigadores nesta matéria, como Zwetsloot 
(1995) e também são confirmadas pelas empresas inquiridas. Contudo, consultando a 
bibliografia dedicada a esta fusão de sistemas, é notória a necessidade de um ajuste de alguns 
requisitos das normas, como indicado por Jonker e Karapetrovic (2004). A flexibilidade e a 
possibilidade de alguns requisitos poderem ser tratados isoladamente, é uma mais-valia 
essencial para que os sistemas não percam a sua eficácia. 
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Definição de uma Política e Objectivos 

A política de uma empresa, para além de ser um guia generalista das intenções da empresa deve 

ser um factor dinamizador de inovação. O estabelecimento da política Ambiente/Segurança da 

organização permite definir com rigor os compromissos e as metas globais da organização nestes 

dois âmbitos. Idealmente, as empresas, face às exigências da Política, deveriam apostar na 

inovação, desenvolvendo determinados instrumentos conducentes a  uma melhoria da 

competitividade, atendendo aos requisitos das normas. 

 
Uma política  integrada deverá focar as linhas gerais de cada sistema, alinhando-os e integrando-

os na cultura da empresa, motivando a  responsabilidade, a aprendizagem e a inovação (ver caixa 

de exemplo). 

 
Como boa prática, é recomendado que a Política seja divulgada para as partes interessadas 

através de diversos meios como páginas de Internet, jornais, cartazes, etc.  

Os Objectivos e metas deverão ser dasafiadores e devem estar associados ao planeamento 

estratégico e em consonância com a Política.  

 

A definição de prioridades é essencial, devido à diversidade de critérios a cumprir. Como 

primeira prioridade deverão ser cumpridos os requisitos obrigatórios e com benefícios a curto 

prazo, em segunda análise   a aposta será em actividades e inovações com investimentos e 

consequentes benefícios económicos a médio prazo.  

 

 

Figura 5.3 Sequência e critérios na definição da Política, Objectivos e Programas de Gestão 
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Política Ambiente/Segurança 

A empresa X empenha-se em assegurar os seus serviços garantindo a sustentabilidade 

ambiental um ambiente de trabalho seguro e saudável. Para o cumprimento da Política os 

seguintes objectivos deverão ser concretizados: 

- Avaliar e controlar continuamente os riscos para os trabalhadores, ambiente e instalações. 

 - Aplicar medidas de Prevenção e Controlo sempre que necessário;  

- Prevenir a poluição e racionalizar o uso de matérias-primas perigosas para o ambiente e 

trabalhadores; 

- Disponibilizar os recursos humanos e financeiros necessários para o desenvolvimento de 

todas as actividades da empresa. 

_______________________________________________________________________Exemplo 

 

 

 

 

Planeamento 

Nesta fase existem conteúdos que têm de se ter em conta, tais como: 

• Identificação dos Aspectos Ambientais e sua avaliação 

• Identificação dos Perigos, avaliação de Riscos e determinação do seu controlo 

• Requisitos legais e outros requisitos 

• Objectivos (metas) e Programas de gestão 

A fase de planeamento implica a definição de programas de gestão, a criação de metas e 

objectivos detalhados e também o elenco e avaliação dos requisitos legais a cumprir. Através dos 

requisitos legais podem estabelecer-se objectivos e metas que irão definir o Programa de Gestão.  

Para um melhor cumprimento das exigências do Programa de Gestão  é aconselhável uma 

reunião previa, antes da aprovação do documento, em que todos os intervenientes, quer 

funcionais como operacionais, entrem em acordo relativamente às mudanças propostas, às 

responsabilidades, datas limite e aos recursos necessários. 

Ideias-chave: Melhoria Contínua  
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Para uma maximização da compreensão do Programa de Gestão, aconselha-se ao 

desenvolvimento de uma matriz em que para cada Área de Acção são definidos os objectivos, 

metas e os intervenientes (ver caixa de exemplo). 

_______________________________________________________________________Exemplo 

Área de Acção Número de Acidentes Resíduos 

Objectivo Reduzir/Eliminar todo o tipo 

de acidentes de trabalho. 

Redução dos  resíduos 

produzidos nos escritórios. 

Meta Em 1 mês. Em 2 meses. 

Intervenientes Coordenador do SIG 

Todos os trabalhadores 

Coordenador do SIG 

Todos os trabalhadores dos 

escritórios 

Responsável pelo 

Economato 

Acções prioritárias Formação reforçada nas áreas 

de maior perigo. 

Compra de EPI’s adequados 

Investigação detalhada dos  

acidentes mais frequentes e 

apuramento das suas causas. 

 

Sessões de Sensibilização 

na área dos 3R’s  

Rever os critérios para a 

selecção dos fornecedores 

de material de escritório 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Organização Interna; Integração por Processos; Divisão por áreas de Acção 
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Implementação e Operação 

Para a implementação efectiva, é aconselhado que a organização desenvolva um Programa e os 

mecanismos de apoio necessários para fazer cumprir a política, objectivos e metas. 

Ao nível dos Recursos Humanos esta fase é muito exigente, uma vez que requer uma alteração de 

comportamentos por parte dos funcionários. Deste modo, o apoio dos coordenadores e a activa  

colaboração dos funcionários é fundamental para o sucesso desta etapa. 

 

• Recursos, Atribuições, Responsabilidades e Autoridade 

Estes aspectos deverão ser debatidos e distribuídos pelo sistema contemplando as duas áreas. 

Compete à Gestão de Topo disponibilizar os recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários. As atribuições de responsabilidades/autoridades deverão ser comunicadas de forma 

eficiente através de documentos escritos (procedimentos, entre outros) mas também através de 

formações, em que os funcionários poderão participar. 

 

 

 

 

• Competência Formação e Sensibilização  

Ao nível da Competência, poderão ser criados critérios e exigências contratuais, e para os actuais 

funcionários, deverá existir a obrigatoriedade em participar em formações de modo a melhorarem 

o seu desempenho, e em simultâneo contribuírem para o cumprimento das metas e objectivos no 

âmbito Ambiente/Segurança. 

  
Ao nível da formação deverá ser direccionada para os diferentes intervenientes num Sistema : 

- Gestão de Topo 

- Equipas de coordenação do SIG 

- Equipas operacionais 

- Auditores 

- Todos os trabalhadores (sensibilização) 

- Trabalhadores sub-contratados 

 

Ideias-chave: Melhoria na Gestão dos Recursos Humanos 
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A planificação das sessões de formação também deverá ser detalhada e segundo as prioridades do 

Programa de Gestão (ver caixa de exemplo). 

_______________________________________________________________________Exemplo 

Cronograma da Formação no Âmbito do SIG 

 
Gestão de 

topo 

Equipas de 

Coordenação 

do SIG 

Equipas 

Operacionais 
Trabalhadores 

Trabalhadores 

subcontratados 

Auditores 

Internos 

Sessão explicativa e 

de sensibilização 

(1 hora) 

X X X X X  

Formação detalhada 

consoante as 

actividades de risco 

(1 hora) 

 X X  X  

Formação sobre o 

processo de 

implementação 

(10 horas) 

 X     

Formação Intensiva 

sobre Design e 

implementação de 

SIG 

(30 horas) 

 X     

Formação Intensiva 

sobre Auditoria ao 

SIG 

(20 horas) 

 X    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Formação orientada para as diversas hierarquias 
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• Comunicação, Participação e Consulta 

A planificação e organização  da comunicação interna deverá ser tida em conta, com os clientes e 

com outras partes interessadas. Se possível aconselha-se a criação de bases de dados electrónicas 

de acesso por parte de toda a organização ou com diferentes níveis de acesso, se necessário. Dá-

se preferência à criação de um canal de comunicação inovador (ex.: uma página na Intranet ou 

Internet) que possibilite uma fácil obtenção de informação, mas também a participação dos 

intervenientes e interessados. 

 

Os processos de participação por parte dos trabalhadores e outras partes interessadas são de 

extrema importância, de modo a evitar conflitos e para combater a resistência à mudança, muitas 

vezes observada. 

 

 

 

• Documentação  

A organização da documentação deverá respeitar as exigências das normas. A alteração ou 

criação de novos Procedimentos deverá implicar a modificação do objectivo e das 

responsabilidades. Após a criação dos procedimentos e das responsabilidades estarem atribuídas s 

é necessário criar uma timeline com prazos realísticos para a sua implementação. 

 
Para assegurar que a integração é realizada com sucesso, sugere-se que os seguintes documentos 

incluam aspectos relativos ao ambiente e a higiene e segurança, e que seja criada uma hierarquia 

e estrutura para facilitar a comunicação, como por exemplo: 

 
� Política e Objectivos 

� Manual de Gestão Integrada  

� Procedimentos gerais  

� Procedimentos específicos para cada processo  

� Planeamento comum: Criação de uma grelha de acções, responsabilidades e prazos 

comuns 

� Instruções de trabalho (ver caixa de exemplo) 

� Manuais teóricos, comunicações de serviço, registos, relatórios, actas, etc. 

Ideias-chave: Aposta num sistema de Comunicação eficaz; Contribuição para a melhoria da imagem da 
empresa; Simplificação. 
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A  elaboração de um Manual não é obrigatória, mas pode simplificar e servir de referencial para 

os intervenientes no SIG. Este documento deve conter apenas informação relevante e deverá ser 

escrito e organizado de uma forma clara. Deverá ser passível de ser alterado facilmente, e assim 

sugere-se que se use um formato digital.  

 

Existe documentação impossível de integrar devido à sua especificidade, daí ser necessário criar 

um espaço na organização para a introdução de documentos específicos de cada subsistema. 

A divulgação da documentação será fornecida em suportes de carácter apelativo mas onde a 

simplicidade facilite a recepção da mensagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Desburocratização; Possibilidade de documentação independente. 
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____________________________________________________________________Exemplo 

Instrução de trabalho no âmbito do SIG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução de trabalho: FONTES DE RADIAÇÃO IONIZANTE  
Estes elementos podem ser encontrados no Sistema de Detecção de Incêndios e 
Equipamentos de medida da rede da qualidade do ar. Qualquer trabalhador que 
maneje este tipo de fontes deverá utilizar os seguintes EPI’s: aventais de chumbo 
com uma espessura mínima de 0,25 mm, óculos plumbíferos e protector de tiroide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 
 

Recepção das Fontes 
O executante do departamento da manutenção deve informar o 
responsável do departamento Ambiente/Segurança 
 

Armazenamento das Fontes 
O executante do departamento da manutenção deve depositar as fontes 
em local de acesso reservado 

Colocar as Fontes ao Serviço  
O executante do departamento da manutenção, para esta operação deve 
criar um perímetro de segurança de modo a que o feixe, não possa 
atingir trabalhadores que se encontrem no mesmo local. 
 

Substituição de Fontes esgotadas 
O executante do departamento da manutenção, para esta operação deve 
criar um perímetro de segurança de modo a que o feixe, não possa 
atingir trabalhadores que se encontrem no mesmo local. 
 

Entregar ao responsável operacional pela área de Ambiente 
 

 
Colocar num porta-fontes, identificado 

 
 

Guardar num local de acesso reservado 
 

Eliminação de Fontes Esgotadas 
 
O responsável operacional pela área de Ambiente deve enviar um Ofício 

para o ITN com as características e quantidades das Fontes 

                                                         
 

 
Receber e preencher o impresso “Pedido de Recolha de Resíduos 

Radioactivos” 
 

 
Aguardar a visita dos serviços do ITN para a recolha  

 
 

Arquivar a documentação no arquivo do SIG 
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Deverão ser criados Procedimentos Operacionais que abranjam por exemplo, as seguintes 

áreas: 

- Selecção de Fornecedores 

- Inspecções 

- Verificação e Manutenção de Equipamentos 

- Qualificação dos Trabalhadores 

- Empresas Subcontratadas: selecção, formação e inspecções 

- Materiais utilizados: Gestão dos produtos químicos, quantidades armazenadas e utilização 

• Controlo dos Documentos 

Sugere-se a disponibilização de  documentos como os procedimentos, a legislação, o programa de 

formação e o nível de desempenho. É preferível que a divulgação e controlo de documentos e 

dados seja através de Sistemas informatizados.  

 
O tempo de retenção dos documentos e registos deverá ser decidido e ficar à responsabilidade de 

um departamento comum. Estes prazos deverão estar em concordância com a legislação. 

 
 

 

 
• Controlo Operacional 

A criação de procedimentos e instruções são indispensáveis porque estabelecem regras conjuntas 

para o controlo ambiental e da segurança e saúde dos trabalhadores (ver caixa de exemplo). Estes 

documentos têm por base análises preliminares de riscos e impactes ambientais mas também 

requisitos legais e normativos aplicáveis. 

_______________________________________________________________________Exemplo 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Simplificação da gestão da documentação 

Ideias-chave: Integração por processos; Simplificação 
•  
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• Preparação, Prevenção e capacidade de resposta a emergências 

Deverão existir procedimentos conjuntos nesta matéria, nomeadamente para 

- Planeamento das necessidades de resposta a acidentes 

- Medidas de Prevenção 

- Meios Disponíveis 

 

É recomendável a identificação de cenários de emergência e fazer-se a estimativa das suas 

consequências. O estabelecimento de procedimentos de emergência deve ter como base estudos 

de análise de riscos, simulações das consequências, requisitos legais e normativos, simulacros 

anteriormente realizados entre outros. Também deve haver uma aposta no desenvolvimento de 

sistemas informatizados para gestão de emergências. 

 

 

 

Verificação 

A organização deve definir, estabelecer e manter procedimentos de controlo e medida das 

características chave dos seus processos que possam ter impactes ambientais e riscos para os 

trabalhadores.  

 

É necessária a existência de  procedimentos para tratar as não conformidades e para implementar 

acções preventivas e correctivas. Todos os registos, incluindo os respeitantes às formações e 

auditorias, devem ser de fácil acesso. 

 

As medições podem ser efectuadas por meio de laboratórios e recursos próprios ou por meio da 

contratação de empresas especializadas (Ex. emissões atmosféricas, emissão de ruído, riscos 

ergonómicos, etc.) 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Integração por processos; Simplificação 

Ideias-chave: Integração por processos; Simplificação. 
•  
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Avaliar a eficácia da formação integrada 

Avaliar o cumprimento dos objectivos 

Numero de acidentes profissionais 

Numero de acidentes com impactes ambientais significativos 

Registo dos resultados das acções correctivas e preventivas. 

Monitorização e Avaliação do Desempenho 

Deverá ser feita a quantificação e avaliação das ocorrências previamente identificadas e cuja 

comparação com os objectivos permite determinar as acções necessárias de tomar.  

A monitorização passa também pela avaliação do cumprimento e eficácia dos objectivos, metas e 

programas sendo assim uma Avaliação de desempenho (ver caixa de exemplo). 

 

_______________________________________________________________________Exemplo 

 

 

 

 

Avaliação da Conformidade 

É aconselhada a análise da abrangência das ocorrências e o tratamento das acções correctivas e 

preventivas de acordo com o potencial ou gravidade destas ocorrências. Pode ser eventualmente 

necessário formação na área das técnicas de investigação e análise de acidentes, incidentes e não-

conformidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Integração por processos; Simplificação; Melhoria Contínua. 
•  

Ideias-chave:; Melhoria Contínua. 
•  
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Controlo de Registos 

Sugere-se a criação de um procedimento para a identificação e manutenção de Registos. 

Preferencialmente deverão existir sistemas informatizados para o controle de registos cumprindo 

com os prazos legais para o arquivo destes documentos.  

 

 

 

 

Auditorias 

As auditorias devem ser realizadas durante a implementação do SIG para que haja um 

acompanhamento e para que seja assegurado o cumprimento dos requisitos de ambas as normas. 

Após a implementação total do SIG, as auditorias de acompanhamento devem ser planeadas bem 

como o plano de acções correctivas de modo a abranger todos os requisitos de ambos os sistemas. 

Assim deverá ser criado, estabelecido, implementado e mantido um Programa de Auditorias. 

Deverão ser também criados critérios de avaliação.  

 

Depois de o SIG estar suficientemente implementado, as Auditorias devem cobrir todos os 

elementos dos sistemas e todas as áreas funcionais, as quais devem, no mínimo serem auditadas 

uma vez ao ano. Uma forte aposta em equipas pluridisciplinares ou em auditores que possam 

cobrir as duas áreas, impõe-se. 

 

Os relatórios das auditorias deverão conter constatações relacionadas com os seguintes pontos: 

• Registos das visitas aos locais; 

• Actividades e serviços no âmbito acordado para a auditoria; 

• O nível de cumprimento dos objectivos; 

• A eficácia de um sistema de gestão relativamente ao cumprimento dos compromissos da 

política da organização; 

• A implementação da documentação requerida por um sistema de gestão e a manutenção 

dos registros apropriados; 

• O envolvimento da Direcção; 

• A eficácia das acções correctivas e preventivas.  

Ideias-chave: Integração por processos; Simplificação. 
•  
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A auditoria deverá ser utilizada como uma fonte de Feedback que contribui determinantemente 

para a melhoria de todo o Sistema de Gestão. 

 

 

 

 

 

 

Revisão  

Estas verificações periódicas têm como propósito avaliar o status do Sistema de Gestão Integrado 

implementado, relativamente à sua eficácia. A intenção principal desta análise é a de determinar 

o ponto da situação e se necessário avançar com medidas que promovam a Melhoria Contínua. 

As Revisões devem ser efectuadas de modo a que se identifiquem as necessidades de alteração da 

Política, dos objectivos e mediante as necessidades observadas também poderá existir a 

necessidade de novos recursos ou melhorias ao nível dos processos. Deverão ser tomados em 

conta, entre outros, os seguintes factores: 

 

• Resultados das auditorias internas e externas; 
• Avaliação de conformidade com os requisitos legais e outros requisitos e respectivo 

estudo das não-conformidades, acções correctivas e preventivas; 
• Revisão dos objectivos e metas de gestão do SIG; 
• Avaliação da eficiência do SIG; 
• Preocupações manifestadas pelas partes interessadas; 
• Provisão de Recursos afectados ao SIG;  
• Acções tomadas decididas na Revisão anterior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideias-chave: Necessidade de criação de uma metodologia  e atribuição de responsabilidades para uma 
auditoria integrada;  
 

Ideias-chave: Flexibilidade; Melhoria Contínua. 



5. Linhas Orientadoras 

 

77 

7ª Fase: Implementação Faseada 
 

A implementação de um SIG, é uma fase de extrema importância. Para se chegar a esta etapa é 

fundamental que todo o processo de planeamento e alinhamento dos requisitos das normas, já 

esteja concluído. Estas linhas fazem a proposta de uma implementação faseada, onde deverão ser 

preestabelecidas áreas teste, onde será iniciado o processo. Após a implementação de cada fase, 

aconselha-se um levantamento de informação, relativamente à existência de dúvidas por parte dos 

colaboradores, existência de erros ou omissão de detalhes.  

 

_______________________________________________________________________Exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES Áreas a Implementar 

1ª Fase Teste Documentação e Formação 

2ª Fase Teste Comunicação e Controlo de Registos 

3ª Fase Teste Auditoria 

Fase Final Implementação Total 

Ideias-chave: Necessidade de Metodologias flexíveis; Implementação Faseada; Aumento da Eficácia 
dos Sistemas 
 
Fundamentação: Sendo a melhoria ao nível da eficácia dos sistemas, uma das forças motrizes que 
conduziram as  empresas à implementação de um SIG, todas as sugestões que contribuam para a 
eliminação de obstáculos e para a optimização do processo, devem ser adoptadas. Diversos autores, 
como Jonker & Karapetrovic (2003), defendem uma implementação sequencial, em que através de  
diferentes fases, se vão implementando diferentes requisitos. Este método contribui para a uma 
identificação de possível erros no decorrer da implementação de um SIG e não apenas no final deste 
processo, levando a melhorias ao nível da eficácia. 
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8ª Fase: Auditorias ao SIG 
 

Seguindo a mesma lógica utilizada para a implementação de sistemas em separado. Deverão ser 

estudadas as causas das não conformidades e se necessário fazer ajustes ao sistema. 

Relativamente aos auditores, podem existir duas opções: 

• Auditores, com formação nas áreas Ambiente e Segurança, que possam planear e realizar 

as auditorias; 

• Equipas de Auditoria  constituídas por auditores das diferentes áreas. Neste caso o plano 

de auditoria e visitas, serão realizados em conjunto. 

 

Independentemente das opções tomadas, deverá estar garantida, a total compreensão sobre esta 

matéria, por parte dos auditores. Um Plano de Auditoria Interno deverá ser criado, fundindo as 

dimensões Ambiente e Segurança para cada processo auditado. Assim, o planeamento da 

auditoria será, inicialmente, mais complexo, mas as visitas ao local serão facilitadas, em menor 

número e afectando menos recursos humanos. 

 

Após a implementação total do SIG é recomendado que após 6 a 8 semanas se efectue uma 

auditoria para detectarem-se dificuldades subjacentes ao processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideias-chave: Aumento da Eficácia dos Sistemas; Auditorias complexas; Necessidade de criação de 
uma metodologia e atribuição de responsabilidades para uma auditoria integrada 
  
Fundamentação: O processo de Auditoria foi apontado, pelas empresas inquiridas,  como um 
requisito complexo. Sendo a Auditoria uma fase essencial de um Sistema de Gestão, estas dificuldades 
têm de ser superadas. Com este objectivo, Karapetrovic & Willborn (2000),  entre outros autores 
consultados, evidenciam a importância da aposta na formação de auditores pluridisciplinares ou por uma 
equipa polivalente nas duas áreas, bem como a criação de uma metodologia própria.  
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9ª Fase: Avaliação Regular à Melhoria Contínua 
 

Os critérios de avaliação devem ser definidos com objectividade e, para isso, deverão ser criados 

indicadores específicos relativos ao SIG. Estes indicadores deverão ser baseados nos Aspectos 

Ambientais, Riscos, Acidentes e Incidentes. Para complementar a Avaliação do Desempenho é 

desejável a opção por outras ferramentas, como as seguintes: 

 

• Relatórios Ambiente/Segurança ou de Sustentabilidade, que visam a divulgação do 
desempenho da empresa;  

• Indicadores de desempenho Ambiente/Segurança, com o objectivo de medir e avaliar mas 
também para efeitos de Benchmarking. Estes indicadores devem facultar informação não 
só ao nível dos resultados, mas também das decisões e esforços, tomados pela gestão. Ao 
nível do desempenho operacional, isto é, o modo como as actividades do processo 
produtivo têm consequências no Ambiente e Segurança dos trabalhadores, também devem 
ser criados indicadores, usualmente relacionados com o consumo e manuseamento de 
materiais, equipamentos, indicadores financeiros, entre outros. 

Para garantir a melhoria contínua, o SIG necessita de revisões periódicas à sua política e aos 

respectivos objectivos e metas, surgindo por vezes a necessidade da sua alteração. No caso, do 

incumprimento da Política/Objectivos/Metas deverão ser avaliadas as causas de uma forma 

criteriosa e realizados os ajustamentos necessários. Quando existe uma alteração ao nível da 

Política os objectivos e metas deverão ser também revistos, e consequentemente os Programas de 

Gestão, Procedimentos, etc. 

É importante sublinhar que as oportunidades de melhoria, implicam na maioria dos casos a 

redução dos custos operacionais, pois conduzem a uma melhoria do desempenho 

Ambiente/Segurança proporcionando um maior retorno dos capitais investidos nestas áreas para 

além  da melhoria da imagem da organização. 

Deverão ser criados indicadores de desempenho, e a  organização não se deve limitar a recolher e 

a analisar dados mas deverá  utilizar a sua medição na gestão corrente. Assim deve ser medido o 

desempenho corrente mas também o esforço por uma melhoria contínua do SIG. Para o sucesso 

do sistema de gestão é fundamental dirigir e controlar a operacionalidade da organização de 

forma sistemática e transparente, medindo a sua performance.  
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O uso de indicadores é aconselhado e deverão ser concebidos de forma a medir o grau de sucesso 

da implementação da estratégia em relação aos objetivos estabelecido. 

_______________________________________________________________________Exemplo 

Nº. de objetivos e metas atingidos 

Nº de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas ambientais 

Percentagem de implementação de procedimentos integrados. 

Nº. de inovações no processo. 

Percentagem de funcionários satisfeitos com o desempenho do sistema 

Nº. de acessos ao sector do SIG no website da organização 

Recursos financeiros poupados através partilha de recursos materiais e humanos 

 

 

. 

Ideias-chave: Flexibilidade; Aumento da Eficácia dos Sistemas; Melhoria Contínua; Criação de 
indicadores; Aposta numa Gestão de Topo “Activa” 
 
Fundamentação: Para avaliar se o sistema se encontra num ciclo de melhoria contínua o método, 
mais simplista indicado por Grael e Oliveira (2007) é o recurso a indicadores. Deste modo pretende-se  
revelar o desempenho e tentar maximizar a eficácia do sistema de gestão, facto indicado como uma das 
principais vantagens deste tipo de sistemas, pelas empresas inquiridas. Mediante, as conclusões obtidas 
com a avaliação do desempenho, a gestão de topo em cooperação com os coordenadores e outros 
intervenientes, deverão ajustar a Política e Objectivos,  globais e específicos, na tentativa de um 
melhoramento. 
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6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

A Integração de Sistemas Ambiente e Segurança, apesar das semelhanças entre as normas, não é 

um processo básico e célere. As empresas inquiridas e a bibliografia consultada, apontam 

dificuldades quer ao nível do design e organização, mas também ao nível da implementação. 

 

As questões de investigação foram respondidas apesar do  levantamento de dados cruciais, como 

os benefícios e dificuldades do processo de Integração, ter sofrido algumas limitações devido ao 

baixo número de respostas obtidas ao questionário. Esta lacuna tentou ser superada através de 

uma revisão bibliográfica aprofundada nesta matéria.  

 

A análise de casos de estudo noutros países e a consulta de bibliografia no âmbito da Integração 

de Sistemas permitiu confirmar a importância e a relevância na aposta em sistemas de gestão 

integrados Ambiente/Segurança, nomeadamente em empresas que representem riscos para o 

Ambiente e para os trabalhadores, como é o caso das instalações de produção de energia 

eléctrica. 

 

Ao se avaliarem as metodologias utilizadas nos processos de integração, os estudos realizados 

neste âmbito, apontam para  diferentes métodos de integração, mas como denominador comum 

indicam a necessidade de uma implementação faseada com revisões sistemáticas, no sentido de 

evitar erros e para  a garantia da total compreensão por parte dos  trabalhadores e órgãos de 

gestão envolvidos. 

 

Ao nível das motivações que se encontram na base da opção por  um SIG, constatou-se,  que  a 

iniciativa por parte da Gestão de Topo é o factor mais preponderante na tomada de decisão. A 

sugestão por parte da empresa certificadora é também um factor crucial, e ao nível operacional 

são mencionados, quer pelos coordenadores quer ao nível da bibliografia consultada,  a opção por 

um SIG contribuirá para a desburocratização dos sistemas e para o aumento da eficácia do seu 

funcionamento. 
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Ao se analisarem as dificuldades encontradas no processo de integração, em consenso, são 

apontados obstáculos ao nível  das Auditorias. Nesta área deverão ser separadas as auditorias 

externas das internas. As auditorias realizadas por empresas independentes deverão se tornar 

menos dispendiosas pois requererão menor número de visitas ao local, o que também contribuirá 

para a menor perturbação do funcionamento das unidades a auditar. Relativamente às auditorias 

internas é natural  a existência de inconvenientes numa fase inicial, devido à inexperiência dos 

auditores ou pela falta de formação, contudo após a compensação deste inconveniente, com a 

aposta na formação ou através de equipas multidisciplinares, este obstáculo deverá ser facilmente 

ultrapassado. 

 

Outras dificuldades apontadas relacionam-se com a gestão dos Recursos Humanos, Comunicação 

e  Formação. Estes requisitos são facilmente ultrapassáveis se existir uma organização e 

planeamento cuidado, como é sugerido no conjunto de Linhas Orientadoras proposto.  

 

Em compensação, um vasto leque de benefícios é enunciado, pelos autores consultados e pelas 

respostas aos questionários. Entre as diversas vantagens evidenciadas, sublinha-se  a melhoria ao 

nível da Organização Interna, o que revela a simplicidade e clareza dos procedimentos de um 

SIG. A par também são demonstrados benefícios na motivação por parte dos trabalhadores e na 

aposta em Inovação de Processos. 

 

Através da distribuição do questionário a empresas portuguesas, obteve-se um conjunto mais 

detalhado de informação ao nível da realidade destas empresas. A maioria declara importante a 

Integração de Sistemas Ambiente/Segurança em unidades produtoras de energia eléctrica. Deste 

modo, fica demonstrado que existe a vontade por parte das empresas em optarem por um SIG que 

apesar de algumas dificuldades em implementar, é um investimento viável devido ao conjunto 

melhorias e benefícios associados. 

 

Conjugando as opiniões dos responsáveis, que evidenciavam os pontos críticos do processo de 

integração com as metodologias defendidas pelos autores consultados, foi criado um conjunto de 

linhas orientadoras com o intuito de dar apoio a empresas  do ramo da produção energética que 

pretendam iniciar o processo de integração ou que queiram melhorar a sua eficácia. As linhas 
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orientadoras propostas estão organizadas num processo de nove fases. As fases pretendem 

orientar desde o momento da tomada de decisão por este tipo de sistemas, passando por fases 

preparatórias, ao alinhamento dos requisitos das normas ISO 14001 e OHSAS 18000, até ao 

processo de Auditoria e Revisão. 

 

Devido à tendência de simplificação dos Sistemas de Gestão em geral, propõe-se que seja 

realizado um estudo em que se possa integrar outros referenciais normativos, nomeadamente a 

normas ISO 9001 para a Gestão da Qualidade e também a recente norma internacional de 

Responsabilidade Social –  ISO 26000. 
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 Este inquérito insere-se no âmbito da tese de mestrado da 
aluna Maria do Rosário Pereira, da Universidade Nova de Lisboa – 
Faculdade de Ciências e Tecnologias. O estudo enquadra-se no tema 
“Integração de Sistemas de Gestão Ambiente e Higiene e Segurança 
no sector da Produção Energética” e tenta compreender o estado da 
arte em Portugal. 
  
  
 Para o caso de querer manter a confidencialidade das suas 
respostas e o seu anonimato, é favor indicar no momento da 
devolução das respostas ao questionário. 
 
 
 
 Muito obrigada pela sua participação no preenchimento deste 
questionário. 
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1. Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 

 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 
 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 

    

 

Sistema de 
Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 

    

 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

  

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que 

referencial 
normativo? 

 

 

2. Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

 
 O  porquê da Integração 

Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 

 

       
Nome da Central: 
Empresa: 
Nome do inquirido: 
Cargo do inquirido: 

 

Data ___ / ___ / ____    

 
Os seguintes motivos contribuiram para que se optasse por 

sistemas  integrados … 

 
MUITO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
SIGNIFICATIVAMENTE SEM 

SIGNIFICÂNCIA 
MUITO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO     

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA     

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS     

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

    

 REDUÇÃO DE CUSTOS     
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA     

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS     
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2.2 Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 

 Acha que a Integração veio … 

 
MELHORAR  

SIGNIFICATIAMENTE 
MELHORAR 

LIGEIRAMENTE 
MANTER PIORAR PIORAR 

SIGNIFICATIVAMENTE 
Melhoria continua do 

desempenho      

Motivação por parte dos 
trabalhadores      

Imagem da empresa      
Organização interna      
Cumprimento dos requisitos 
legais      

Detecção e eliminação de riscos      
Redução de impactes ambientais      
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)      

Resposta a agentes terceiros      
Inovação de processos      
      
      
      
      

 
2.3 Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 

 
Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se 

com… 
 

 
DIFICULDADES 
SIGNIFICATIVAS 

DIFICULDADES 
LIGEIRAS 

SEM 
DIFICULDADES 

NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica      
Criação de objectivos e metas      
Identificação dos Aspectos ambientais 

e sua Avaliacao     

Identificação de Perigos e Avaliação 
de Riscos     

Controlo de Riscos     
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável     

Programa(s) de gestão      
Recursos e responsabilidade     
Formação, sensibilização e 

competência     

Comunicação     
Documentação      
Controlo da Documentação     
Controlo operacional     
Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências     

Verificação      
Acções correctivas     
Controlo de Registos     
Auditoria Interna     
Auditoria Externa     
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Revisão pela Gestão     
Relação com agentes terceiros     
Integração na Cultura da empresa     

 
 

2.4  O papel da Integração no Sector da Produção energética 
        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
 
 
Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente 
importante no sector da Produção Energética? 
 
���� Sim ����Não 
 
 
Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas 
empresas do sector: 
 
 
1)________________________________________________________________________________
___ 
2)________________________________________________________________________________
____ 
3)________________________________________________________________________________
______ 
 
 

3.   Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 
 

 
A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes 

factos contribuiram …  

 
MUITO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO    
FALTA DE TEMPO    
FALTA DE RECURSOS    
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS     
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

   

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO    
IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA    
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA    

INCOMPATIBILIDADES    
DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS    

    
    

 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício 
deste estudo?  

 
 

 
O questionário finalizou 

A sua colaboração foi muito importante  
Muito Obrigada 
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II - Respostas ao Questionário 
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3 Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 
 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 

 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 

 X  X 

 
ISO 14001 E EMAS  

Sistema de 
Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 
 X   

A ROSPA (ROYAL 
SOCIETY FOR THE 
PREVENTION OF 

ACCIDENTS, DO REINO 
UNIDO) RECONHECE QUE 

O NOSSO SISTEMA DE 
GESTÃO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO 
SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS 

DA OHSAS 18001 
Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

  

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que 

referencial 
normativo? 

 

 

4 Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA X  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

 
2.1 O  porquê da Integração 

Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 

       
Nome da Central: QUESTIONÁRIO 1 
Empresa:  
Nome do inquirido:  
Cargo do inquirido:  

 

Data 2007/ 09/ 14     

 
Os seguintes motivos contribuiram para que se optasse por 

sistemas  integrados … 

 
MUITO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
SIGNIFICATIVAMENTE SEM 

SIGNIFICÂNCIA 
MUITO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO     

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA     

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS     

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

    

 REDUÇÃO DE CUSTOS     
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA     

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS     
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2.2– Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 Acha que a Integração veio … 

 MELHORAR  
SIGNIFICATIAMENTE 

MELHORAR 
LIGEIRAMENTE MANTER PIORAR PIORAR 

SIGNIFICATIVAMENTE 
Melhoria continua do 

desempenho      

Motivação por parte dos 
trabalhadores      

Imagem da empresa      
Organização interna      
Cumprimento dos requisitos 
legais      

Detecção e eliminação de riscos      
Redução de impactes ambientais      
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)      

Resposta a agentes terceiros      
Inovação de processos      
      
      
      
      

4.3  - Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se com… 

 DIFICULDADES 
SIGNIFICATIVAS 

DIFICULDADES 
LIGEIRAS 

SEM 
DIFICULDADES 

NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica      
Criação de objectivos e metas      
Identificação dos Aspectos ambientais 

e sua Avaliacao     

Identificação de Perigos e Avaliação de 
Riscos     

Controlo de Riscos     
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável     

Programa(s) de gestão      
Recursos e responsabilidade     
Formação, sensibilização e 

competência     

Comunicação     
Documentação      
Controlo da Documentação     
Controlo operacional     
Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências     

Verificação      
Acções correctivas     
Controlo de Registos     
Auditoria Interna     
Auditoria Externa     
Revisão pela Gestão     
Relação com agentes terceiros     
Integração na Cultura da empresa     
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2.4 - O papel da Integração no Sector da Produção energética 
        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
 
 
Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente importante 
no sector da Produção Energética? 
 
� Sim �Não 
 
 
Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas empresas 
do sector: 
1)___________________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________________ 
 
 

3 - Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 

 A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes factos 
contribuiram …  

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO   X 
FALTA DE TEMPO   X 
FALTA DE RECURSOS   X 
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS    X 
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

 X  

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO    
IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA   X 
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA   X 

INCOMPATIBILIDADES, NALGUNS 
CASOS  X  

DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS  X  

IMPLEMENTAÇÃO DIFERENCIADA 
NO TEMPO  X  

    
 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício deste estudo?  

 

Embora o sistema de gestão ambiental e o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho não se encontrem completamente 
integrados, existem alguns requisitos comuns aos mesmos que se encontram integrados, como seja, a identificação de necessidades 
de formação, o fornecimento de formação, a avaliação e gestão de prestadores de serviços, a revisão pela Direcção.  

Os requisitos que não se encontram integrados, não foi sentida até ao momento a sua necessidade de integração. 

 
 

 
O questionário finalizou 

A sua colaboração foi muito importante  
Muito Obrigada 
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1. Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 
 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 

 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 

 X  X 

 
ISO 14001:2004 

Sistema de 
Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 

 X  X 

 
 

OHSAS 18001:1999 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

X  

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que referencial 

normativo? 
 

 

2. Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

X 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

  - O  porquê da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 
 

 
 
 

 
Nome da Central: QUESTIONÁRIO 2 
Empresa:  
Nome do inquirido:  
Cargo do inquirido: 

 

Data 06/ 09 / 2007     

 Os seguintes motivos contribuiram para que se optasse por sistemas  
integrados … 

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM 
SIGNIFICÂNCIA 

MUITO POUCO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO X    

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA  X   

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS  X   

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

 X   

 REDUÇÃO DE CUSTOS     
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA     

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS     
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2.2– Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 Acha que a Integração veio … 

 MELHORAR  
SIGNIFICATIAMENTE 

MELHORAR 
LIGEIRAMENTE MANTER PIORAR PIORAR 

SIGNIFICATIVAMENTE 
Melhoria continua do 

desempenho      

Motivação por parte dos 
trabalhadores  X    

Imagem da empresa      
Organização interna  X    
Cumprimento dos requisitos 
legais      

Detecção e eliminação de riscos  X    
Redução de impactes ambientais  X    
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)  X    

Resposta a agentes terceiros  X    
Inovação de processos  X    
      
      
      
      

4.4  - Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se 
com… 

 DIFICULDADES 
SIGNIFICATIVAS 

DIFICULDADES 
LIGEIRAS 

SEM 
DIFICULDADES 

NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica      
Criação de objectivos e metas    X  
Identificação dos Aspectos 

ambientais e sua Avaliacao   X  

Identificação de Perigos e Avaliação 
de Riscos   X  

Controlo de Riscos   X  
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável  X   

Programa(s) de gestão    X  
Recursos e responsabilidade   X  
Formação, sensibilização e 

competência   X  

Comunicação   X  
Documentação    X  
Controlo da Documentação   X  
Controlo operacional   X  
Prevenção e capacidade de resposta 

a emergências   X  

Verificação    X  
Acções correctivas   X  
Controlo de Registos   X  
Auditoria Interna   X  
Auditoria Externa   X  
Revisão pela Gestão   X  
Relação com agentes terceiros   X  
Integração na Cultura da empresa   X  



 

101 

 
2.4 - O papel da Integração no Sector da Produção energética 

        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
 
 
Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente importante 
no sector da Produção Energética? 
 
x Sim �Não 
 
 
Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas empresas 
do sector: 
 
 
1)__Optimização de recursos 
2)__Simplificação de processos 
3)__Redução de custos 
 
 
 
 

3 - Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 
 

 A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes factos 
contribuiram …  

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO    
FALTA DE TEMPO    
FALTA DE RECURSOS    
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS     
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

   

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO    
IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA    
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA    

INCOMPATIBILIDADES    
DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS    

    
    

 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício deste estudo?  

 

 

 

 

 
 

O questionário finalizou 
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1. Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 
 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 

 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 

 X   

ISO 14 001:2004 

Sistema de 
Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 

 X   

OHSAS 18001:1999 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

  

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que referencial 

normativo? 
 

 

2. Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

X 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

2.1 - O  porquê da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 

 
 
 
 

 
Nome da Central: QUESTIONÁRIO 3 
Empresa:  
Nome do inquirido:  
Cargo do inquirido: 

 

Data 07 / 07 / 25     

 Os seguintes motivos contribuíram para que se optasse por sistemas  
integrados … 

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM 
SIGNIFICÂNCIA 

MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO  X   

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA   X  

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS   X  

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

  X  

 REDUÇÃO DE CUSTOS  X   
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA   X  

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS   X  
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2.2– Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 Acha que a Integração veio … 

 MELHORAR  
SIGNIFICATIAMENTE 

MELHORAR 
LIGEIRAMENTE MANTER PIORAR PIORAR 

SIGNIFICATIVAMENTE 
Melhoria continua do 

desempenho   X   

Motivação por parte dos 
trabalhadores   X   

Imagem da empresa   X   
Organização interna  X    
Cumprimento dos requisitos 
legais   X   

Detecção e eliminação de riscos   X   
Redução de impactes ambientais   X   
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)  X    

Resposta a agentes terceiros   X   
Inovação de processos   X   
      
      
      
      

2.3 - Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se com… 

 DIFICULDADES 

SIGNIFICATIVAS 
DIFICULDADES 

LIGEIRAS 
SEM 

DIFICULDADES 
NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica    X  
Criação de objectivos e metas    X  
Identificação dos Aspectos ambientais 

e sua Avaliacao  X   

Identificação de Perigos e Avaliação 
de Riscos  X   

Controlo de Riscos  X   
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável  X   

Programa(s) de gestão   X   
Recursos e responsabilidade X    
Formação, sensibilização e 

competência 
X    

Comunicação X    
Documentação   X   
Controlo da Documentação  X   
Controlo operacional  X   
Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências  X   

Verificação   X   
Acções correctivas  X   
Controlo de Registos  X   
Auditoria Interna X    
Auditoria Externa X    
Revisão pela Gestão  X   
Relação com agentes terceiros  X   
Integração na Cultura da empresa  X   

2.4 - O papel da Integração no Sector da Produção energética 
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        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
 
 
Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente importante 
no sector da Produção Energética? 
 
XSim �Não 
 
 
Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas empresas 
do sector: 
 
1)_Menor afectação de Recursos para auditorias  _________________________________________________ 
2)_Simplificação da gestão da documentação________________________ 
3)______________________________________________________________________________________ 
 
 

3 - Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 
 

 A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes factos 
contribuiram …  

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO    
FALTA DE TEMPO    
FALTA DE RECURSOS    
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS     
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

   

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO    
IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA    
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA    

INCOMPATIBILIDADES    
DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS    

    
    

 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício deste estudo?  

 

 

 
 

 
O questionário finalizou 

A sua colaboração foi muito importante  
Muito Obrigada 
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1. Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 
 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 

 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 

 X  X 

 
ISO 14001:2004 

Sistema de 
Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 

 X  X 

 
OHSAS 18001:1999 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

X  

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que referencial 

normativo? 
 

 

2. Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE X  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

X 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA X  
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE X  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

 
 

  

  - O  porquê da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 

2.2– Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 
Nome da Central: QUESTIONÁRIO 4 
Empresa:  
Nome do inquirido:  
Cargo do inquirido: 

 

Data  07 /09 /2007     

 Os seguintes motivos contribuiram para que se optasse por sistemas  
integrados … 

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM 
SIGNIFICÂNCIA 

MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO  X   

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA   X  

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS  X   

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

 X   

 REDUÇÃO DE CUSTOS  X   
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA  X   

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS  X   
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 Acha que a Integração veio … 

 MELHORAR  
SIGNIFICATIAMENTE 

MELHORAR 
LIGEIRAMENTE 

MANTER PIORAR PIORAR 
SIGNIFICATIVAMENTE 

Melhoria continua do 
desempenho  X    

Motivação por parte dos 
trabalhadores  X    

Imagem da empresa  X    
Organização interna  X    
Cumprimento dos requisitos 
legais   X   

Detecção e eliminação de riscos   X   
Redução de impactes ambientais   X   
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)   X   

Resposta a agentes terceiros   X   
Inovação de processos  X    
      
      
      
      

  - Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se com… 

 DIFICULDADES 
SIGNIFICATIVAS 

DIFICULDADES 
LIGEIRAS 

SEM 
DIFICULDADES 

NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica     X 
Criação de objectivos e metas   X   
Identificação dos Aspectos ambientais 

e sua Avaliacao    X 

Identificação de Perigos e Avaliação 
de Riscos    X 

Controlo de Riscos   X  
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável   X  

Programa(s) de gestão    X  
Recursos e responsabilidade   X  
Formação, sensibilização e 

competência   X  

Comunicação   X  
Documentação    X  
Controlo da Documentação   X  
Controlo operacional   X  
Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências   X  

Verificação    X  
Acções correctivas   X  
Controlo de Registos   X  
Auditoria Interna   X  
Auditoria Externa   X  
Revisão pela Gestão   X  
Relação com agentes terceiros   X  
Integração na Cultura da empresa   X  

2.4 - O papel da Integração no Sector da Produção energética 
        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
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Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente importante 
no sector da Produção Energética? 
 
� Sim X Não 
 
 
Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas empresas 
do sector: 
 
 
1)___________________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

3 - Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 
 

 A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes factos 
contribuiram …  

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO  X  
FALTA DE TEMPO   X 
FALTA DE RECURSOS   X 
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS    X 
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

  X 

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO   X 

IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA   X 
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA   X 

INCOMPATIBILIDADES   X 
DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS   X 

    
    

 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício deste estudo?  

 
 

 
O questionário finalizou 

A sua colaboração foi muito importante  

Muito Obrigada 
 

1. Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 
 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 

 
 X 

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que referencial ISO 14001 

       
 
Nome da Central: QUESTIONÁRIO 5 
Empresa:  
Nome do inquirido:  
Cargo do inquirido: 

 

Data 10/08/2007 
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Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 
Sistema de 
Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 

 X   

OHSAS 18000 

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

    

normativo? 
 

 

2. Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

 2.1    O porquê da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 

 
 
 
 

2.2– Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 Acha que a Integração veio … 

 MELHORAR  
SIGNIFICATIAMENTE 

MELHORAR 
LIGEIRAMENTE 

MANTER PIORAR PIORAR 
SIGNIFICATIVAMENTE 

Melhoria continua do      

 Os seguintes motivos contribuiram para que se optasse por sistemas  
integrados … 

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM 
SIGNIFICÂNCIA 

MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO     

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA     

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS     

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

    

 REDUÇÃO DE CUSTOS     
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA     

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS     
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desempenho 
Motivação por parte dos 

trabalhadores      

Imagem da empresa      
Organização interna      
Cumprimento dos requisitos 
legais      

Detecção e eliminação de riscos      
Redução de impactes ambientais      
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)      

Resposta a agentes terceiros      
Inovação de processos      
      
      

 
2.3 - Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se com… 
 

 DIFICULDADES 
SIGNIFICATIVAS 

DIFICULDADES 
LIGEIRAS 

SEM 
DIFICULDADES 

NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica      
Criação de objectivos e metas      
Identificação dos Aspectos ambientais 

e sua Avaliacao     

Identificação de Perigos e Avaliação 
de Riscos     

Controlo de Riscos     
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável     

Programa(s) de gestão      
Recursos e responsabilidade     
Formação, sensibilização e 

competência     

Comunicação     
Documentação      
Controlo da Documentação     
Controlo operacional     
Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências     

Verificação      
Acções correctivas     
Controlo de Registos     
Auditoria Interna     
Auditoria Externa     
Revisão pela Gestão     
Relação com agentes terceiros     
Integração na Cultura da empresa     

 
2.4 - O papel da Integração no Sector da Produção energética 

        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
 
 
Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente importante 
no sector da Produção Energética? 
 
� Sim �Não 
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Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas empresas 
do sector: 
 
 
1)___________________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

3 - Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 
 

 A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes factos 
contribuiram …  

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO    
FALTA DE TEMPO    
FALTA DE RECURSOS    
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS     
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

   

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO    
IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA    
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA    

INCOMPATIBILIDADES    
DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS    

ESTÁ PARA BREVE    
    

 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício deste estudo?  

 
 

 
O questionário finalizou 

A sua colaboração foi muito importante  

Muito Obrigada 
 

1. Quais destes Sistemas de Gestão estão implementados? 
 NÃO SIM NÃO SIM REFERENCIAL NORMATIVO 

 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental 
 

X    

 

Sistema de X  

Se sim, encontra-se 
certificado? 

  

Se sim, por 
que referencial 

normativo? 
 

 

 
Nome da Central: QUESTIONÁRIO 6 
Empresa:  
Nome do inquirido:  
Cargo do inquirido: 

 

Data 29/07/2007     
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Gestão da 
Prevenção e 
Segurança 
no trabalho 

 
Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

X    

 

2. Sistemas integrados 
TIPO NÃO  SIM 

AMBIENTE/SEGURANÇA/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

QUALIDADE/SEGURANÇA   
PASSE À PERGUNTA 3 

  
PASSE À PERGUNTA 2.1 

AMBIENTE/QUALIDADE   
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

OUTRO ______________ 
 

  
PASSE À PERGUNTA 3 

 
PASSE À PERGUNTA 2.1 

2.1 - O  porquê da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa a cada motivo, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios 
pertinentes. 

 

 
2.2– Benefícios da Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais outros benefícios pertinentes. 

 Acha que a Integração veio … 

 MELHORAR  
SIGNIFICATIAMENTE 

MELHORAR 
LIGEIRAMENTE 

MANTER PIORAR PIORAR 
SIGNIFICATIVAMENTE 

Melhoria continua do 
desempenho      

Motivação por parte dos 
trabalhadores      

Imagem da empresa      
Organização interna      
Cumprimento dos requisitos 
legais      

Detecção e eliminação de riscos      

 Os seguintes motivos contribuiram para que se optasse por sistemas  
integrados … 

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM 
SIGNIFICÂNCIA 

MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

POLÍTICA  DA 
ADMINISTRAÇÃO     

SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA     

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS     

AUMENTO DA EFICÁCIA DO 
FUNCIONAMENTO DOS 
SISTEMAS 

    

 REDUÇÃO DE CUSTOS     
MELHORIA DA IMAGEM DA 
EMPRESA     

TENDÊNCIA SEGUIDA PELAS 
DEMAIS EMPRESAS     
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Redução de impactes ambientais      
Redução de custos (exemplo 

prémios das seguradoras)      

Resposta a agentes terceiros      
Inovação de processos      
      
      
      
      

  - Dificuldades na Integração 
Escolha a opção que melhor se adequa, e inclua se necessário nas linhas finais, outras dificuldades que julgue 
pertinentes. Para o caso de algum destes componentes do sistema não estarem integrados, assinale o campo 
“Não aplicável” 

 Ao se Integrarem  os seguintes elementos  deparou-se com… 

 DIFICULDADES 
SIGNIFICATIVAS 

DIFICULDADES 
LIGEIRAS 

SEM 
DIFICULDADES NÃO APLICÁVEL 

Criação de uma politica      
Criação de objectivos e metas      
Identificação dos Aspectos ambientais 

e sua Avaliacao     

Identificação de Perigos e Avaliação 
de Riscos     

Controlo de Riscos     
Requisitos legais e regulamentação 

aplicável     

Programa(s) de gestão      
Recursos e responsabilidade     
Formação, sensibilização e 

competência     

Comunicação     
Documentação      
Controlo da Documentação     
Controlo operacional     
Prevenção e capacidade de resposta a 

emergências     

Verificação      
Acções correctivas     
Controlo de Registos     
Auditoria Interna     
Auditoria Externa     
Revisão pela Gestão     
Relação com agentes terceiros     
Integração na Cultura da empresa     

2.4 - O papel da Integração no Sector da Produção energética 
        Assinale a sua opção face às seguintes afirmações: 
 
 
Considera que a integração de Sistemas de Gestão Ambiental e de Higiene e Segurança é especialmente importante 
no sector da Produção Energética? 
 
� Sim �Não 
 
 
Em caso afirmativo, indique três factores que justifiquem a importância da integração dos sistemas nas empresas 
do sector: 
 
 
1)___________________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________________ 
3)______________________________________________________________________________________ 
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3 - Quais os motivos para que os Sistemas não estejam integrados  
       Inclua se necessário nas linhas finais outros motivos pertinentes. 
 

 A Integração não foi realizada e para este facto os seguintes factos 
contribuiram …  

 MUITO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SIGNIFICATIVAMENTE SEM SIGNIFICÂNCIA 

POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO    
FALTA DE TEMPO    
FALTA DE RECURSOS    
FALTA DE LINHAS ORIENTADORAS     
PERCEPÇÃO DE UMA BAIXA  
EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS 
INTEGRADOS 

   

PROCESSO MUITO BUROCRÁTICO    
IMPLEMENTAÇÃO MUITO COMPLEXA    
SUGESTÃO POR PARTE DA 
EMPRESA CERTIFICADORA    

INCOMPATIBILIDADES    
DIFERENÇAS TEMPORAIS ENTRE O 
APARECIMENTO DAS NORMAS    

    
    

 

4. Para além destas questões, existem ideias, assuntos ou  sugestões que  gostaria de transmitir para o benefício deste estudo?  

 

 

 
 

 
O questionário finalizou 

A sua colaboração foi muito importante  
Muito Obrigada 

 

 


