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PETIÇÃO N.º 638/XIII/4.ª - DESGASTE RÁPIDO OPERADORES DE ASSISTÊNCIA EM ESCALA (OAE) E TÉCNICOS DE 

TRÁFEGO DE ASSISTÊNCIA EM ESCALA (TTAE) 

 
A Portway, Handling de Portugal é uma empresa que presta serviço a companhias aéreas no que se refere ao 
atendimento de passageiros nas respetivas partidas e chegadas, procedendo à movimentação de bagagem, 
carga e correio. 
 
Para a execução dessas tarefas foram definidas as categorias profissionais de OAE e TTAE. 
Os OAE têm as seguintes tarefas: 
 

• Colocar e retirar calços das rodas das aeronaves; 

• Colocar e retirar cones de aviso que delimitam a área onde decorre a operação, respetivamente, antes 

e depois da mesma; 

• Movimentar cabo GPU (Ground Power Unit) que deve ser ligado à aeronave; 

• Manusear e operar os diversos equipamentos necessários à operação na placa, nomeadamente, 

escadas, mangas, loaders, tratores e geradores; 

• Despejar reservatórios de resíduos; 

• Abastecer as aeronaves com água potável; 

• Abrir compartimentos de descarga das aeronaves; 

• Descarregar e carregar os porões das aeronaves com carga, correio e bagagem, de acordo com os 

procedimentos internos ou definidos por companhias clientes; 

• Proceder às manobras de push-back das aeronaves; 

• Carga e descarga de carga manual e com empilhadores; 

• Paletização e despaletização de carga para e das aeronaves; 

• Organizar e arrumar carga no armazém de carga de importação e carga expresso; 

• Entregar carga aos clientes. 

 
Aos TTAE estão incumbidas as seguintes tarefas: 
 

• Registo de passageiros e bagagem (balcões de checkin); 

• Registo e chamada de passageiros na porta de embarque; 

• Encaminhamento de passageiros de e para a aeronave (a pé, autocarro ou na manga); 

• Assistência e acompanhamento de menores, deportados (SEF) nas partidas e chegadas; 

• Comunicação com o cockpit da aeronave; 

• Coordenação da chegada e partida das aeronaves. 

Estas funções têm diversos riscos associados aos perigos identificados nas fichas de postos de trabalho, que se 
anexam. 
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Os horários de trabalho têm de ser organizados por turnos, que podem ter início entre as 03h00 até às 00h00, 
turnos esses que têm de se adequar às exigências dos slots1 das companhias aéreas nos diferentes aeroportos, 
sendo que existem picos de operação em determinados horários do dia e meses do ano. 
 
 
Os gráficos seguintes pretendem contextualizar a empresa em termos de idades e antiguidades. Para a 

caraterização dos funcionários, foi utilizado o quadro de pessoal ativo (ago/2020), com a categoria profissional 

TTAE e OAE. 

 

Gráfico 1 – Número TTAE’s por faixa etária 

 

 
1 Termo usado na aviação para se referir ao direito de aterrar ou descolar em aeroportos. O slot equivale a uma vaga que 
permite ao seu titular proceder a uma aterragem ou descolagem num intervalo de tempo pré-determinado. 
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Gráfico 2 – Número OAE’s por faixa etária 

 

Gráfico 3 – Trabalhadores por faixa etária 
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Gráfico 4 – TTAE´s - Trabalhadores por antiguidade 

 

Gráfico 5 - OAE´s - Trabalhadores por antiguidade 
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Gráfico 6 - OAE´s e TTAE’s - Trabalhadores por antiguidade 

 

Da análise gráfica, constata-se que do total de 1206 funcionários, 616 são TTAE e 590 são OAE. 

Em ambas as categorias profissionais, a maioria dos funcionários encontram-se na faixa etária dos 31 aos 40 

anos. Em termos de antiguidade, a faixa com maior representatividade é a situada entre os 10 e os 20 anos. 

 

Tabela 1 - Análise estatística a idades e antiguidades - TTAE vs OAE 

 

Na tabela 2, são apresentados valores estatísticos que resultam das idades e antiguidades dos funcionários 

(TTAE vs OAE). A média de idades nos OAE é ligeiramente inferior à dos TTAE, correspondendo a 39,16 anos vs 

40,11 anos, respetivamente. A idade mais vezes verificada no caso dos TTAE é de 42 anos, repetindo-se 49 

Média 40,11 Média 39,16

Moda 42 Moda 41

Média 12,38 Média 10,44

IDADES

ANTIGUIDADES

TTAE OAE

TTAE OAE
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vezes, sendo que, no caso dos OAE, é de 41 anos, repetindo-se este valor 39 vezes. Em relação à antiguidade, 

verifica-se uma média superior no caso dos TTAE. 

Fazendo uma projeção a 10/15 anos, e considerando baixa rotatividade em termos de novas admissões e saídas 

dos quadros da empresa, prevê-se uma média de idades na casa dos 50/55 anos, que poderá, nas funções em 

causa, implicar um significativo aumento na antiguidade média. 

 

No universo dos TTAE e OAE, existem 279 Mulheres e 927 Homens. 

 

3. EXIGÊNCIAS MOTORAS E POSTURAIS  

3.1. Ritmo de Trabalho: Tendo em conta que a assistência por aeronave se encontra definida pelas 
companhias aéreas, o ritmo de trabalho pode variar em função do volume 
de elementos a manusear e transportar (bagagens, carga, etc.), ou de 
eventuais atrasos das aeronaves, bagagens vindas dos terminais, 
passageiros, entre outros. 

3.2. Transporte Manual de 
Cargas 

Sim 

3.3. Transporte Mecânico de 
Cargas 

Sim (escadas, mangas, loaders, tratores e geradores) 

3.4. Posturas de Trabalho Em pé, agachado (de cócoras) e/ou sentado de acordo com as tarefas a 
realizar 

 
 
A - Lesões músculo-esqueléticas (LMERT) relacionadas com o trabalho associadas a esta atividade 
 
As Lesões músculo-esqueléticas são patologias causadas por vários fatores de componente profissional, que 
afetam os músculos, os tendões e os nervos dos membros e da coluna vertebral. 
Estas lesões afetam os tecidos moles das articulações, ocorrendo em todos os segmentos corporais sendo mais 
frequente na coluna vertebral e membros superiores. 
 
As mencionadas lesões manifestam-se através de perturbações funcionais com sintomas dolorosos, que se 
podem tornar incapacitantes tanto para as tarefas profissionais, como para a vida quotidiana. De referir que as 
mesmas têm vindo a ter um crescimento muito acentuado, o que, por um lado, se deve às mudanças de 
organização de trabalho que, por vezes, impõem a execução de gestos repetitivos e, por outro, às pressões de 
ordem temporal. 
 
As lesões músculo-esqueléticas de natureza ocupacional resultam de uma elevada solicitação das articulações 
mobilizadas na realização das tarefas profissionais assentes em dois tipos de fatores, que, associados à 
sensibilidade de cada indivíduo, condicionam o aparecimento de diversas patologias, assim: 
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i) Fatores de natureza biomecânica – a força, a repetição continuada e a postura em que os 

movimentos são realizados na tarefa; 

 
ii) Fatores psicossociais associados à representação individual nas condições de trabalho e que se 

traduzem em insatisfação, fadiga e stress. 

 
As LMERT resultam de um desequilíbrio entre as solicitações biomecânicas e as capacidades individuais e 
funcionais de cada individuo, que dependem da idade, género, estado fisiológico e psicológico.  As lesões que 
atingem o membro superior e a mão, resultam essencialmente da parcialização de tarefas e da intensificação 
do trabalho que, no seu conjunto, impõe a realização de tarefas de repetição continuada sob pressão de tempo. 
As lesões que afetam a coluna vertebral são uma consequência de esforços excessivos na movimentação manual 
de cargas ou da exposição a vibrações na posição de sentado, como é o caso de condução de veículos e GSE 
(Ground Support Equipment). 
 
De referir que o aparecimento das companhias aéreas low cost vieram potenciar o aparecimento de lesões 
músculo-esqueléticas, a que acresce uma grande probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho e de 
doenças profissionais. 
 
Diga-se que o facto das rotações2 serem muito curtas (entre 30 a 45 minutos), associadas ao stress próprio da 
rapidez imposta pelas low cost, a que acresce o ambiente térmico (calor extremo na placa) e o descanso 
deficiente, provocam estados de fadiga com desgaste extremo, podendo ser a causa de diversos acidentes. 
 
Devido ao facto de, no caso das companhias aéreas low cost, a carga ser contentorizada, as mesma deverá ser 
movimentada manualmente. A tipologia da aeronave, com reduzida altura dos porões obriga a que os 
trabalhadores não consigam adotar as posturas corretas, dada a exiguidade do espaço. 
 
Por outro lado, a disrupção dos horários das companhias aéreas constitui ainda um outro fator que, associado 
às mencionadas posturas, potenciam o stress. Para ilustrar o descrito, damos como exemplo o facto de estarem 
formadas equipas de trabalho, conforme o horário de chegada das aeronaves, com 4 ou 5 elementos. Ora, se 
uma aeronave atrasa e outra adianta a sua hora de chegada, este facto obriga à descarga manual de 2 ou mais 
aeronaves em simultâneo, o que implica dividir o número de trabalhadores escalados para a normal operação, 
pelas aeronaves em rotação, imprimindo uma maior pressão física e psicológica na operação devido à pressão 
imposta pela rotação rápida das mesmas (30 a 40 minutos). 
 

 
2 Tendo em vista o cumprimento de horários e a rentabilização da frota, as companhias aéreas estabelecem Tempos 

Mínimos de Chão (Rotações), também designados por Turnaround (tempo gasto nos procedimentos operacionais) 
ou Turnover (tempo de chão), em função do tipo de avião e da coordenação das atividades envolvidas. 
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Tabela 2 

 
 
 
 
B - Trabalho por turnos (TT) e consequências 
 
O modelo de horários praticados na atividade aeronáutica é o trabalho por turnos, podendo a entrada ao 
trabalho de uma equipa iniciar-se às 3h00 e a saída da última equipa ocorrer pelas 2h00, o que implica a 
existência de uma amplitude horária de trabalho de quase 24 horas.  Verifica-se ainda que, por vezes, devido a 
atrasos nas chegadas das aeronaves, quer em situações de horários já estabelecidos, quer em casos em que o 
horário de aterragem é dado a conhecer com pouco tempo de aviso prévio, haja necessidade de alguns 
trabalhadores prolongarem o seu horário para conclusão das assististências a esses voos. 
 
O trabalho por turnos constitui um problema de saúde ocupacional, na medida em que existem várias 
perturbações de saúde associadas à sua prática. Na verdade, o trabalho por turnos pode conduzir a 
determinados problemas/perturbações de saúde física e/ou psicológica tais como, entre outras:  

• problemas de sono; 

• problemas ligados ao aparelho digestivo; 

• doenças cardiovasculares; 

• sintomatologia depressiva e/ou ansiosa.  

 

A esta tipologia de perturbações surge também associada a prática de incorretas rotinas alimentares, 
constituindo o sono e a fadiga as maiores queixas dos trabalhadores. De sublinhar que o trabalhador em regime 
de trabalho por turnos, que inclui a prática de trabalho noturno, confronta-se com a necessidade de adaptar o 
corpo e a mente (estabilidade dos ciclos circadianos) ao respetivo horário de trabalho, bem como a necessidade 
de equilibrar o com os normais ritmos de vida familiar, tarefas domésticas. 
De referir que as perturbações do sono resultam, sobretudo, da dessincronização dos ritmos circadianos, sono-
vigília, dada a orientação para dormir durante a noite e estado de alerta ocorrer durante o dia. A Organização 
Mundial de Saúde aponta para que um adulto deva dormir 7 a 8h30 por noite, sob pena de incorrer em déficits 
de sono, o que terá influência nos tempos de reação, na diminuição de concentração, na tomada de decisão e 
da perceção de estímulos externos, proporcionando a existência de acidentes de trabalho. 
 
As perturbações gastrointestinais, como a azia, a gastrite, as úlceras pépticas, estão associadas ao trabalho por 
turnos e noturno. 
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De referir que existem alguns acidentes de trabalho associados a distrações e défice de concentração que 
podem ter como causas a fadiga e o stress, motivado pelo trabalho por turnos. 
 
 
 
 
C - Doenças profissionais associadas à movimentação manual de cargas: 
 

Doenças profissionais - Confirmadas 

Doença Profissional OAE´S TTAE´S 

Surdez profissional 1 2 

Epicondilite e Epitrocleite 3 1 

Síndrome túnel Cárpico 1  

Tendinite supraespinosa e 
bursite 

2  

Total 7 3 

 
De mencionar que existem muitos casos em que a ficha de aptidão passada pelo médico de medicina do trabalho 
identifica a incapacidade do trabalhador em executar as suas tarefas habituais, o que implica que a empresa 
tenha de alocar esses trabalhadores a outras tarefas, não existindo capacidade de absorção dos mesmos, 
porque não se verifica a necessidade de mão de obra para o exercício de funções compatíveis com as suas 
restrições de saúde. 
 
Nas restrições médicas, que resultam de consultas de avaliação/reavaliação que constam da Fichas de Aptidão, 
emitidas pelo médico de medicina do trabalho, encontram-se condicionalismos como: 
 
- Não pode/deve fazer carga/descarga nos porões dos aviões; 
- Não pode/deve fazer esforços físicos acentuados; 
- Não deve efetuar horário noturno; 
- Não pode manipular cargas pesadas com a coluna em flexão; 
- Deverá efetuar trabalho administrativo; 
- Não deverá mobilizar cargas pesadas (15Kg). 
 
 
Os gráficos abaixo, representam a análise da sinistralidade dos anos de 2016 a 2019 (#4 anos). 

Estão espelhados os Acidentes de Trabalho (AT’s), ocorridos nesses 4 anos por TTAE (gráfico 7) e OAE (gráfico 

9), e por departamento onde estes funcionários estão alocados. Nestes mesmos gráficos estão ainda indicados 

os dias de Incapacidade Temporária Absoluta (ITA/Baixa) que foram verificados em sequência desses AT’s. 
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Nos gráficos 8 e 10 estão refletidos os dias perdidos (ITA) por AT, no respetivo departamento.3 

 

Gráfico 7 – TTAE - Número de Acidentes de trabalho e número de dias perdidos por departamento.  

 

 

Gráfico 8 – TTAE - Número médio de dias perdidos por acidente de trabalho. 

 

 
3 RMP = Placa; CGO = Carga; PAX: Passageiros; OPS = Operações 
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Gráfico 9 – OAE - Número de Acidentes de trabalho e número de dias perdidos por departamento.  

 

 

Gráfico 10 - OAE - Número médio de dias dias perdidos por acidente de trabalho. 
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Gráfico 8 – Root Causes Acidentes de Trabalho TTAE e OAE  

Em termos gerais, nos anos de 2016 a 2019, existiram 620 AT’s, dos quais 501 na categoria de OAE e 119 na 
categoria de TTAE. 

Do gráfico 11, constata-se que a principal causa de acidentes, em ambas as categorias, é devido, em larga 

margem, a esforços excessivos, ou movimentos em falso. 

Aos AT’s com esta causa estão normalmente associadas as LMERT (Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas 

com o Trabalho). 

 

Conclusão: 

Dos dados apresentados, a Portway possui já um considerável número de trabalhadores com uma antiguidade 

superior a 10 anos e com idades superiores a 41 anos. A situação descrita tem tendência a agravar-se devido à 

reduzida rotatividade dos seus trabalhadores. 

Quer a antiguidade, quer a idade, são fatores potenciadores do aparecimento de doenças profissionais e de 

restrições médicas advindas de condicionalismos físicos adquiridos ao longo de uma vida profissional em regime 

de turnos e ao serviço de uma função cujas tarefas são de grande exigência física. 

Isto dito, refira-se que as funções levadas a cabo pelos TTAE e pelos OAE incluem tarefas que proporcionam o 

respetivo desgaste físico e psicológico o que, inevitavelmente conduz à perda de capacidades e à diminuição da 

produtividade e da qualidade de vida do trabalhador. 

De notar que as referidas contingências implicam a existência de um nexo causal direto com o aumento do 

número de acidentes de trabalho e consequentemente uma diminuição das garantias mínimas de segurança 

pelas quais se deve pautar toda a operação aeroportuária. 
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Por último, diga-se que a empresa se vê assim confrontada com a necessidade de contratação de novos 

trabalhadores para colmatar a realização das tarefas que não são asseguradas pelos trabalhadores que se 

encontram de baixa médica ou que, não estando nessa situação, estão impedidos, por restrição médica, de 

realizarem as tarefas para as quais foram contratados, incorrendo assim, a empresa na duplicação dos seus 

custos com pessoal pela necessidade de duplicação de postos de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

Anexo 1 - Ficha de Posto de Trabalho – TTAE. 

 Anexo 2 - Ficha de Posto de Trabalho – OAE Carga. 

Anexo 3 - Ficha de Posto de Trabalho – OAE Placa. 
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FUNÇÃO: Passageiros – Técnico de Tráfego de Assistência em Escala 

  

LOCAL DE TRABALHO Terminais de passageiros e lado ar 

  

ZONA DE TRABALHO Diversas na aerogare e placa 

 

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

 

 Registo de passageiros e de bagagens (balcões de check-in) 

 Registo e chamada de passageiros nas portas de embarque 

 Encaminhamento de passageiros de e para a aeronave (a pé, através de 
autocarro ou na manga) 

 Assistência e acompanhamento de menores não acompanhados e inadmissíveis 
e deportados (SEF) nas Partidas / Chegadas. 

1.1 Documentos associados 

Formação: 

 Diferentes sistemas de Check-in 

 Dangerous Goods CAT 9 

 Básico de Passageiros 

 Human Factor 

 Live Animal Regulations 

 Passaportes 

 Ramp safety (08 horas) 

 Ramp Safety Refrescamento (04 horas) 

 Sensibilizaçao Ambiental 

 Triple A 

 Segurança e Saúde no Trabalho 

 Segurança da Aviação Civil Nivel 6, 7, 8, 13 e 14 

 

2. EXIGÊNCIAS ORGANIZACIONAIS  

2.1. Horário de Trabalho: Turnos 

2.2. Responsabilidades: 
Garantir a assistência aos passageiros em todo o processo de embarque e desembarque, Check-in e 
Acolhimento. 

 

3. EXIGÊNCIAS MOTORAS E POSTURAIS  

3.1. Ritmo de Trabalho: Variável, em função da duração do tempo de rotação da aeronave, do n.º de voos, época do ano 

3.2. Transporte Manual de Cargas Sim 

3.3. Transporte Mecânico de Cargas Sim 

3.4. Posturas de Trabalho Trabalho sentado e em pé 

 

4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA TAREFA PERIGO RISCO MEDIDAS DE PREVENTIVAS 

Atendimento ao passageiro Atos antissociais 
Agressão verbal, 
agressão física  Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 

nomeadamente, psicossociais, atendimento a clientes, 
gestão de conflitos 

 Rotatividade do trabalho por turnos e por tarefas 

Trabalho por turnos 
Tempos de trabalho 

Fadiga física/ Fadiga 
mental 

Ritmos de trabalho 

Atendimento ao passageiro, 
utilização de terminais de 
computadores 

Trabalho com ecrã de 
visualização 

Exposição a Brilhos, 
Contrastes ou Reflexos 

 Sensibilização sobre regulação ergonómica do posto de 
trabalho 

 Cadeira de trabalho regulável 

 Apoio de pés regulável 

 Tapete de rato com apoio para pulso. 

 Rastreios periódicos à visão 

 Realização de pausas durante o turno 

Fadiga Visual 

Posturas Incorretas 

Posição de trabalho 
sentado  

Fadiga mental 
 Realização de pausas durante o turno 
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4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA TAREFA PERIGO RISCO MEDIDAS DE PREVENTIVAS 

Portas de Embarque 

Atos antissociais 
Agressão verbal, 
agressão física 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente, psicossociais, atendimento a clientes, 
gestão de conflitos 

Trabalho em pé 
Posturas nefastas / 
Fadiga física 

 Efetuar pausas ao longo da jornada de trabalho. 

Registo de bagagens Posição de trabalho 
Posturas incorretas / 
Fadiga física 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente, sobre regulação ergonómica do posto de 
trabalho. 

Acompanhamento de 
passageiros de e para a 
aeronave 

Piso escorregadio ou 
com depressões, 
saliências 

Queda ao mesmo nível  Utilização de calçado de proteção 

Presença de obstáculos 
imóveis 

Choques contra objetos 
imóveis 

 Utilização de calçado de proteção e de vestuário de alta 
visibilidade 

Presença de aeronave 
em funcionamento / 
Sopro ou sucção de 
aeronave 

Arrastamento de 
pessoas e bens 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente sobre as regras de safety do lado ar 

Exposição ao ruído  Surdez profissional 
 Utilização de proteção auricular 

 Vigilância médica 

Presença de 
equipamentos, veículos 
em circulação 

Atropelamento por 
equipamentos/veículos 

 Formação sobre riscos profissionais da atividade. 

 Sensibilização dos colaboradores que circulam a pé para 
redobrarem a sua atenção em relação à circulação de 
equipamentos na área de operação. 

Atos antissociais 
Agressão verbal, 
agressão física 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente, psicossociais, gestão de conflitos 

Acompanhamento de 
passageiros de autocarro de 
e para a aeronave 

Deslocação em 
autocarro  

Colisão ou capotamento  Sempre que possível viajar sentado e com cinto de 
segurança. 

 Sempre que viajar em pé segurar-se com as duas mãos, nas 
estruturas existentes para o efeito. 

Queda ao mesmo nível 

Assistência e 
acompanhamento de 
inadmissíveis e deportados 

Atos antissociais 
Agressão verbal, 
agressão física 

 Formação especifica da atividade 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente, psicossociais, gestão de conflitos 

Assistência e 
acompanhamento de 
menores (transporte de 
bagagem) 

Levantar, empurrar, 
puxar, mover objetos 

Esforço excessivo 
 Formação sobre movimentação manual de cargas 

específica para a atividade. 
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4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA TAREFA PERIGO RISCO MEDIDAS DE PREVENTIVAS 

Realização de atividades no 
exterior 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a sol e calor 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente sobre medidas de prevenção para a 
realização de trabalhos no exterior. 

 Ingestão de água com regularidade. 

 Utilização de vestuário trabalho de mangas compridas, 
boné e óculos de proteção contra radiação UVA e UVB. 

 Diminuição dos esforços físicos, sempre que possível, e 
repouso frequente em locais à sombra, frescos e arejados. 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a chuva ou 
frio 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente sobre medidas de prevenção para a 
realização de trabalhos no exterior. 

 Ingestão de água com regularidade e alimentos ricos em 
calorias. 

 Utilização de roupa interior térmica e do equipamento de 
proteção individual adequado (casaco de proteção contra 
chuva ou frio, calças de proteção contra chuva). 

 Nos períodos de pausa, repouso dentro das instalações, 
sem exposição a chuva ou frio. 

Presença de ventos 
fortes 

Choques ou pancadas 
por objetos móveis 

 Formação sobre os riscos profissionais da atividade, 
nomeadamente sobre medidas de prevenção para a 
realização de trabalhos no exterior com vento. 

 Sensibilização para que os trabalhadores redobrem a sua 
atenção, tendo em consideração a direção do vento, de 
modo a não serem atingidos por objetos. 

Utilização das instalações 

Utilização de 
equipamento elétrico 

Contacto elétrico - 
indireto 

 Organizar os cabos elétricos em calhas técnicas, em 
organizadores de cabos 

Iluminação Natural e 
Artificial 

Exposição à luz 
deficiente ou mal 
concebida 

 Avaliação da exposição a agentes (iluminação, QAI) 

 Equipamento de Ar Condicionado que permite o controlo 
local das condições de temperatura da sala. 

Atmosfera de trabalho 
muito quente/fria e/ou 
húmida/seca 

Conforto/ desconforto 
térmico 

 

5. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

  

Na placa, utilização obrigatória de calçado de proteção, de vestuário de 

alta visibilidade e proteção auricular. 
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FUNÇÃO: OAE (operador de assistência em escala) - Carga 

  

LOCAL DE TRABALHO Edifício 133 terminal de Carga 

  

ZONA DE TRABALHO Em todas as áreas de operação de carga e descarga 

 

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

O “OAE”, realiza carga e descarga de carga com empilhadores e manualmente. Estas 
atividades são desenvolvidas de e para as aeronaves, dos contentores para camiões (apoio na 
carregamento de carga para os clientes).  

O “OAE”, verifica também o estado das cargas, paletiza as cargas e moldes, organiza e 
arruma a carga no terminal e armazém e leva a cabo os procedimentos relativos a leilões 
(entrega de carga à alfandega). 

1.1 Documentos associados 

Formação: 

- Básico de Carga OAE 

- Ramp Safety – Regras de segurança na 
Placa 

- Ramp Safety – Regras de segurança na 
Placa (refresh) 

- Segurança aeroportuária (N6)  

- DGR CAT 06 (Dangerous Goods 
Regulations) 

- DGR CAT 07 (Dangerous Goods 
Regulations) 

- DGR CAT 08 (Dangerous Goods 
Regulations) 

- Human Factor 

- LAR ( Live Animal Regulations) 

- Empilhadores 

- High risk GSE (Ground Servisse Equip) 

- Reconciliação de Bagagem Procedimentos 
“Triple A” 

- SST (Segurança e Saúde no Trabalho) 

- Sensibilização em Ambiental  

- PSAR (Plano de Segurança Agentes 
Reconhecidos) 

- Palet Build UP 

- Segurança LH 

- Warehouse Handling DGR 

- New Export DOCS 

 

2. EXIGÊNCIAS ORGANIZACIONAIS  

2.1. Horário de Trabalho: Turnos 

2.2. Responsabilidades: Garantir o correto transporte de carga, e organização da mesma no armazém para entrega a clientes. 

 

3. EXIGÊNCIAS MOTORAS E POSTURAIS  

3.1. Ritmo de Trabalho: O ritmo de trabalho varia mediante a chegada e partida de aeronaves e camiões 

3.2. Transporte Manual de Cargas Sim 

3.3. Transporte Mecânico de Cargas Sim (empilhadores; porta paletes; tratores) 

3.4. Posturas de Trabalho Sentado enquanto manobra equipamentos móveis automotores e em pé na organização da carga e 
descarga (movimentação manual de cargas) 
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4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA TAREFA PERIGO RISCO 
MEDIDAS DE CONTROLO 

MEDIDAS COLETIVAS MEDIDAS INDIVIDUAIS 

 Condução de 
empilhadores, carga e 
descarga, de e para 
aeronaves e camiões. 
Organização da carga no 
armazém. 

 Iluminação   Fadiga visual  Limpeza e manutenção 
periódica das armaduras  

 Vigilância Médica 

 

 Ruído  Surdez profissional 

 Stress 

 Vigilância Médica   Uso de proteção auricular 

(tipo concha e de 
inserção) 

 Exposição a Vibrações  Disfunções fisiológicas  Avaliação da exposição a 
vibrações 

 Não foram aplicadas 
medidas uma vez que os 
valores medidos se 
encontram abaixo dos de 
referência legal 

 Condução de Empilhador  Lesões várias  

 Colisões/capotamento 

 Cumprimento das regras 
de segurança, aplicação 
dos conhecimentos 
obtidos na formação de 
condução de 
empilhadores. 

 Formação de condução de 
empilhadores 

 Exposição a intempéries, 
(elevadas temperaturas 
no Verão e baixas no 
Inverno) 

 Choque térmico, 

 Constipações, gripes 

 Vigilância Médica  Boné para o sol; 

 Gorro para inverno; 

 Anorak e calça para o 
inverno 

 Atividades desenvolvidas 
pelo OAE no armazém 
(interior e exterior), 
organizar e arrumar a 
carga no terminal e 
armazém. Levar a cabo 
os procedimentos 
relativos a leilões 
(entrega de carga à 
alfandega). 

 Movimentação Manual 
de Cargas 

 Queda de objetos 

 Queda ao mesmo nível 

 Choque contra objetos 

 Esmagamento e 
entalamento 

 Lesões músculo-
esqueléticas  

 Posturas incorretas 

 Lesões ao nível dos 
membros superiores 
(mãos e cabeça) 

 Lesões ao nível dos 
membros inferiores (pés) 

 

 Evitar o transporte 
manual de cargas 
recorrendo sempre que 
possível a meios 
mecânicos 

 Formação sobre 
Movimentação Manual de 
Cargas; 

 Cinta lombar 

 Luvas 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 

 Ruído  Surdez profissional 

 Stress 

 Vigilância Médica   Uso de proteção auricular 

(tipo concha e de 
inserção) 

 Exposição a intempéries, 
(elevadas temperaturas 
no Verão e baixas no 
Inverno) 

 Choque térmico, 

 Constipações, gripes 

 Vigilância Médica  Boné para o sol; 

 Gorro para inverno; 

 Anorak e calça para o 
inverno 

 Piso escorregadio  Queda por 
escorregamento 

 Limpeza regular do 
pavimento 

 Calçado com 
característico 
antiderrapante 

 Incêndio  Dano pessoal e materiais  Plano de Emergência 
Interno, conhecimento 
por parte dos 
colaboradores do PEI e 
modos de atuação 

 Formação de Segurança 
contra Incêndios em 
Edifícios 

 Trabalho dentro dos 
ULD´s (contentores) 

 Queda de objetos 

 Queda ao mesmo nível 

 Choque contra objetos 

 Esmagamento e 
entalamento 

 Lesões músculo-
esqueléticas  

 Posturas incorretas 

 Lesões ao nível dos 
membros superiores 
(mãos e cabeça) 

 Lesões ao nível dos 
membros inferiores (pés) 

 Aplicação dos 
conhecimentos 
adquiridos na Formação  

 (Segurança e Saúde no 
Trabalho; Básico de 
Carga  OAE) 

 Formação sobre 
Movimentação Manual de 
Cargas; 

 Cinta lombar 

 Luvas 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 
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4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA TAREFA PERIGO RISCO 
MEDIDAS DE CONTROLO 

MEDIDAS COLETIVAS MEDIDAS INDIVIDUAIS 

 Carga, descarga e 
transporte substâncias 
perigosas  

 Contaminações  Aplicação dos 
conhecimentos 
adquiridos na formação 
para transporte e 
tratamento de 
substâncias perigosas 

 Luvas 

 Calçado de proteção 

 Formação Dangerous 
Goods Regulations 

 Transporte de carga 
entre o terminal e a 
aeronave 
(condução/circulação na 
placa) 

 Exposição a Vibrações  Disfunções fisiológicas  Avaliação da exposição a 
vibrações 

 Não foram aplicadas 
medidas uma vez que os 
valores medidos se 
encontram abaixo dos de 
referência legal 

 Acidentes de viação  Lesões várias  Cumprimento das Regras 
de safety lado ar 

 Formação de condução 
lado ar 

 Colete de alta visibilidade 

 Ruído  Surdez profissional  Vigilância Médica   Uso de proteção auricular 

(tipo concha e de 
inserção) 

 Exposição a intempéries, 
(elevadas temperaturas 
no Verão e baixas no 
Inverno) 

 Choque térmico, 

 Constipações, gripes 

 Vigilância Médica  Boné para o sol; 

 Gorro para inverno; 

 Anorak e calça para o 
inverno 

 Carregamento de 
baterias no final da 
jornada  

 Colocar as baterias em 
carga 

 Queimaduras ao nível dos 
membros superiores 
(mãos) 

 Lesões oculares 
(projeção de ácido das 
baterias) 

 Cumprimentos das 
regras de segurança de 
acordo com informação 
do fabricante 

 Luvas riscos químicos 

 Avental 

 Óculos de proteção 

 Calçado de proteção 

 

5. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA  

      

Uso obrigatório de proteção de ouvidos luvas risco mecânico, risco químico 
e calçado de proteção. 

Uso obrigatório do colete de alta visibilidade na placa 

Uso obrigatório de óculos de proteção e avental no carregamento de 
baterias 
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FUNÇÃO: OAE – Placa 

  

LOCAL DE TRABALHO Placa, Terminal de Bagagem, Carga e Bolsas de Estacionamento 

  

ZONA DE TRABALHO Diversos 

 

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 

 

 

 Colocar e retirar calços das rodas das aeronaves; 

 Colocar e retirar cones de aviso que delimitam a área onde decorre a operação, 
respetivamente antes e depois da mesma; 

 Movimentar cabo GPU ligação à aeronave; 

 Manusear e operar os diversos equipamentos necessários à operação na placa, 
nomeadamente escadas, mangas, loaders, tratores e geradores; 

 Despejar reservatórios de resíduos 

 Abastecer as aeronaves com água potável; 

 Abrir compartimentos de descarga das aeronaves; 

 Descarregar e carregar os porões das aeronaves com carga, correio e bagagem, 
de acordo com os procedimentos internos ou definidos por companhias clientes; 

 Proceder às manobras de push-back das aeronaves. 

 

4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA 
TAREFA 

PERIGO RISCO 
MEDIDAS DE CONTROLO 

MEDIDAS COLETIVAS MEDIDAS INDIVIDUAIS 

 Colocar e retirar 
calços das rodas 
das aeronaves 

 

 Colocar e retirar 
cones de aviso 
que delimitam a 
área onde 
decorre a 
operação, 
respetivamente 
antes e depois 
da mesma 

 

 Movimentar 
cabo GPU 
ligação à 
aeronave 

Piso escorregadio ou com 
depressões/saliências 

Queda ao mesmo nível 

 Avaliação da exposição a 
agentes (ruido e 
iluminação) 

 Disponibilização das regras 
de safety do lado ar 

 Divulgação de informação  

 Formação 

 Rotatividade do trabalho 
por turnos e por tarefas  

 Vigilância Médica 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 

 Luvas de proteção de 
riscos mecânicos 

 Cinta lombar 

 Proteção auricular (tipo 
concha e de inserção) 

 Vestuário de alta 
visibilidade 

 Vestuário de proteção 
para frio 

Presença de obstáculos 
imóveis 

Choques contra objetos 
imóveis 

Presença de aeronave em 
funcionamento / Sopro ou 
Sucção de aeronave 

Arrastamento de pessoas e 
bens 

Levantar, empurrar, puxar, 
mover objetos 

Esforço excessivo 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a temperaturas 
ambientais extremas 

Ruído  Exposição ao ruído laboral 

Iluminação Natural e 
Artificial 

Exposição à luz deficiente 
ou mal concebida 

Tempos de trabalho Fadiga mental / Insatisfação 

Organização do trabalho Insatisfação 

 Manusear e 
operar os 
diversos 
equipamentos 
necessários à 
operação na 
placa, 
nomeadamente 
escadas, 
mangas, loaders, 
tratores, 
geradores, entre 
outros. 

 

 Proceder às 
manobras de 
push-back das 
aeronaves 

Desnível Queda a nível diferente 

 Avaliação da exposição a 
agentes (ruido, iluminação 
e vibrações) 

 Delimitação de áreas de 
circulação  

 Disponibilização das regras 
de safety do lado ar 

 Disponibilização das 
instruções do fabricante 

 Divulgação de informação  

 Formação 

 Habilitação de certificação 
de condução para o lado 
ar 

 Rotatividade do trabalho 
por turnos e por tarefas  

 Verificação de 
equipamentos conforme 
legislação  

 Vigilância Médica 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 

 Cinta de proteção lombar 

 Luvas de proteção de 
riscos mecânicos 

 Proteção auricular (tipo 
concha e de inserção) 

 Vestuário de alta 
visibilidade 

 Vestuário de proteção 
para frio 

Piso escorregadio ou com 
depressões/saliências 

Queda ao mesmo nível 

Presença de obstáculos 
imóveis 

Choques contra objetos 
imóveis 

Presença de objetos que 
podem entalar 

Compressão por ou entre 
objetos 

Operação em 
equipamento que pode 
entalar 

Compressão por 
equipamentos 

Presença de 
equipamentos, veículos 
em circulação 

Atropelamento por 
equipamentos/veículos 

Condução de 
equipamentos, veículos 

Colisão ou capotamento  

Levantar, empurrar, puxar, 
mover objetos 

Esforço excessivo 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a temperaturas 
ambientais extremas 

Vibrações, Equipamento 
com vibração 

Exposição a vibrações 

Ruído  Exposição ao ruído laboral 



FICHA DE POSTO DE TRABALHO 
 

DTA/EHST Elaborado em: 11-08-2015 Revisão: 01 
                                                           

Pág. 2 

 

4. TAREFA/PERIGO/RISCO/MEDIDAS 

DESCRIÇÃO DA 
TAREFA 

PERIGO RISCO 
MEDIDAS DE CONTROLO 

MEDIDAS COLETIVAS MEDIDAS INDIVIDUAIS 

Iluminação Natural e 
Artificial 

Exposição à luz deficiente 
ou mal concebida 

Tempos de trabalho Fadiga mental / Insatisfação 

Organização do trabalho Insatisfação 

 Despejar 
reservatórios de 
resíduos 

 

 Abastecer as 
aeronaves com 
água potável 

Piso escorregadio ou com 
depressões/saliências 

Queda ao mesmo nível 

 Avaliação da exposição a 
agentes (ruido e 
iluminação) 

 Delimitação de áreas de 
circulação  

 Disponibilização das regras 
de safety do lado ar 

 Divulgação de informação  

 Formação 

 Lava-olhos (fixo ou 
portátil) 

 Rotatividade do trabalho 
por turnos e por tarefas  

 Vigilância Médica 

 Avental 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 

 Luvas de nitrilo com 45 cm 
de altura de canhão 

 Máscaras de carvão ativo 

 Proteção auricular (tipo 
concha e de inserção) 

 Vestuário de alta 
visibilidade 

 Viseira 

 Vestuário de proteção 
para frio 

Manipulação de objetos  
Queda de objetos em 
manipulação 

Presença de obstáculos 
imóveis 

Choques contra objetos 
imóveis 

Material / Equipamento 
com projeção de 
fragmentos / partículas 

Projeção de fragmentos ou 
partículas 

Levantar, empurrar, puxar, 
mover objetos 

Esforço excessivo 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a temperaturas 
ambientais extremas 

Ruído  Exposição ao ruído laboral 

Iluminação Natural e 
Artificial 

Exposição à luz deficiente 
ou mal concebida 

Tempos de trabalho Fadiga mental / Insatisfação 

Organização do trabalho Insatisfação 

     

 Abrir 
compartimentos 
de descarga / 
carga das 
aeronaves 

Altura Queda em Altura  

 Utilização das guardas 
laterais dos tapetes 

 Avaliação da exposição a 
agentes (ruido e 
iluminação) 

 Delimitação de áreas de 
circulação  

 Disponibilização das regras 
de safety do lado ar 

 Divulgação de informação  

 Formação 

 Rotatividade do trabalho 
por turnos e por tarefas  

 Vigilância Médica 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 

 Luvas de proteção de 
riscos mecânicos 

 Proteção auricular (tipo 
concha e de inserção) 

 Vestuário de alta 
visibilidade 

 Vestuário de proteção 
para frio 

Desnível Queda a nível diferente 

Piso escorregadio ou com 
depressões/saliências 

Queda ao mesmo nível 

Presença de obstáculos 
imóveis 

Choques contra objetos 
imóveis 

Levantar, empurrar, puxar, 
mover objetos 

Esforço excessivo 

Posição de trabalho Postural 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a temperaturas 
ambientais extremas 

Ruído  Exposição ao ruído laboral 

Iluminação Natural e 
Artificial 

Exposição à luz deficiente 
ou mal concebida 

Tempos de trabalho Fadiga mental / Insatisfação 

Organização do trabalho Insatisfação 

 Descarregar e 
carregar os 
porões das 
aeronaves com 
carga, correio e 
bagagem, de 
acordo com os 
procedimentos 
internos ou 
definidos por 
companhias 
clientes 

Altura Queda em Altura  

 Utilização das guardas 
laterais dos tapetes 

 Avaliação da exposição a 
agentes (ruido e 
iluminação) 

 Delimitação de áreas de 
circulação  

 Disponibilização das regras 
de safety do lado ar 

 Divulgação de informação  

 Formação 

 Manuseamento mecânico 
de cargas (se possível) 

 Rotatividade do trabalho 
por turnos e por tarefas  

 Vigilância Médica 

 Boné de proteção 

 Calçado de proteção 

 Cinta de proteção lombar 

 Joalheiras 

 Luvas de proteção de 
riscos mecânicos 

 Proteção auricular (tipo 
concha e de inserção) 

 Vestuário de alta 
visibilidade 

 Vestuário de proteção 
para frio 

Desnível Queda a nível diferente 

Piso escorregadio ou com 
depressões/saliências 

Queda ao mesmo nível 

Manipulação de objetos  
Queda de objetos em 
manipulação 

Objetos soltos e não 
arrumados a nível 
diferente 

Queda de objetos 
desprendidos 

Presença de obstáculos 
imóveis 

Choques contra objetos 
imóveis 

Levantar, empurrar, puxar, 
mover objetos 

Esforço excessivo 

Posição de trabalho Postural 

Entrada e saída de espaços 
apertados, elevados, etc 

Movimentos do corpo em 
falso 

Condições atmosféricas 
adversas 

Exposição a temperaturas 
ambientais extremas 

Ruído  Exposição ao ruído laboral 

Iluminação Natural e 
Artificial 

Exposição à luz deficiente 
ou mal concebida 

Carga de trabalho física Fadiga física 

Tempos de trabalho Fadiga mental / Insatisfação 

Organização do trabalho Insatisfação 
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