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Acidentes de Trabalho 
 

 

 

A elevada sinistralidade laboral da categoria de Operador de Assistência em Escala (OAE) é conhecida na 

organização, sendo que esta, ao longo dos anos, representa mais de 50% do total de acidentes e dias perdidos 

da SATA Air Açores.  

 

Dias Perdidos  
 

 

A evolução da gravidade por dias pedidos, em 2019, atingiu o pior resultado, considerando o decréscimo 

conseguido registado nos últimos 3 anos. Ainda assim, o OAE é a categoria com maior número de dias perdidos.  
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Natureza de Lesão  

 

A categoria profissional OAE verifica maior sinistralidade e gravidade nas lesões como LMERT (lesões músculo-

esqueléticas relacionadas com o trabalho) e de LND (lesões não diagnosticadas), sendo esta espectável devido 

ao tipo de tarefas realizadas, principalmente a movimentação manual de carga. As LND são lesões que ainda 

não estão identificadas no momento da investigação do acidente. No entanto, e dada a experiência técnica, 

muitas destas LND são mais tarde diagnosticadas como LMERT. Desde modo, a gravidade por LMERT é ainda 

maior.  

Sinistralidade Mensal  

 

A sinistralidade laboral do OAE é variável ao longos dos meses, apesar de existir maior concentração de 

acidentes nos meses de maior operação (Verão IATA). No entanto, em 2019, o mês com maior registo de 

acidentes foi novembro.  
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Sinistralidade Semanal 
 

 

A quinta e sexta-feira são os dias da semana em que o OAE sofre mais acidentes, seguido de segunda e terça 

feira. Ainda não é possível analisar as causas validas que contribuem para esta incidência, nestes dias em 

específico.  

 

Sinistralidade por Género e Faixa Etária  
 

 

Apesar de existir OAE do género feminino, ainda é o género masculino a registar o número de acidentes de 

trabalho nesta categoria, principalmente na faixa etária de 35 a 44 anos.  
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Recaídas  
 

 

Também nas recaídas de acidentes de trabalho, o OAE regista valores elevados quer em acidentes de trabalho, 

que nos dias perdidos, podendo significar várias causas:  

- Lesões graves e difíceis de reparar na totalidade, ficando o trabalhador com limitações  

- Lesões não reparadas na totalidade  

- Condições/tarefas de trabalho exigentes  
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Acidentes de Trabalho 

 

 

A elevada sinistralidade laboral da categoria de Técnico de Tráfego e Assistência em Escala (TTAE) tem sofrido 

algumas oscilações ao longo dos anos. Esta representa em média 15% do total de acidentes de trabalho 

reportados na SATA Air Açores, assim como em 5% do total de dias perdidos.  

 

Dias Perdidos  

 

A evolução da gravidade, em 2019, registou o maior número de dias perdidos dos últimos anos, sendo que em 

2017, também registou um incidência elevada.   
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Natureza de Lesão  

 

A categoria profissional TTAE verifica maior sinistralidade e gravidade nas lesões como LMERT (lesões músculo-

esqueléticas relacionadas com o trabalho) e entorses, estando relacionado com a movimentação manual de 

carga (assistência a PMR’s), movimentos repetitivos e outros referenciados na avaliação de riscos.  A LND são 

lesões que ainda não estão identificadas no momento da investigação do acidente. No entanto, e dada a 

experiência técnica, muitas destas LND são mais tarde diagnosticadas como LMERT. Desde modo, a gravidade 

por LMERT é ainda maior.  

Sinistralidade Mensal  

 

A sinistralidade laboral do OAE é variável ao longos dos meses, contudo existe maior incidência em agosto , mês 

de maior operação (Verão IATA).  
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Sinistralidade Semanal 

 

A segunda-feira e domingo são os dias da semana em que o TTAE sofre mais acidentes, seguido de terça e 

quarta feira. Ainda não é possível analisar as causas validas que contribuem para esta incidência, nestes dias 

em específico.  

 

Sinistralidade por Género e Faixa Etária  

 

Na categoria profissional TTAE o género feminino sofre mais acidentes de trabalho. A incidência está mais 

concentrada nas faixas etárias de 25 a 34 e de 35 a 44 anos.  
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Recaídas  

 

 

No que fiz respeito às recaídas do TTAE, estas correspondem em média cerca de 32% do total de recaídas 

registadas. 
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Tarefa Atividade Perigo Riscos P S E NR
Significado 

(Pré Controlo)
Medidas de controlo

P2 S3 E4 NR5
Significado 

Pós Controlo
Revisão

Check-in Regular

Adoção de posturas ergonomicamente exigentes  

(movimentos bruscos, torção e inclinação do corpo, 

movimentos repetitivos)

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário);

\Sempre que possível efetuar rotação de tarefas;

\Não puxar pela bagagem, optando pela utilização da passadeira.

2 1 5 10 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular
Mobiliário inadequado (cadeiras, mesas, 

equipamentos)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 4 60 Risco Tolerável

\Analisar previamente o local de trabalho, verificando a existência de objetos na área de trabalho ou 

circulação; 

\Deixar liberto espaço suficiente em redor do local de trabalho, que permita a movimentação livre de choques;

\Não puchar pela bagagem, optando por utilizar a passadeira.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Check-in Regular
Mobiliário inadequado (cadeiras, mesas, 

equipamentos)
Exposição a riscos ergonómicos 3 3 3 27 Risco Baixo

\Utilizar cadeiras ergonomicamente adequadas (apoio lombar, apoio de braços e regulavél em altura);

\Utilizar secretária/mobiliário com altura adequada ao seu utilizador;

\Ajustar o posto de trabalho de forma a reduzir rotação dos antebraços (teclado e rato).
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular Contato com animais Exposição a microorganismos (alergias) 4 3 3 36 Risco Baixo
\Os animais devem ser manuseados, sempre que possível, pelos passageiros;

\Caso possua alergias a pelo de animais, informar a entidade patronal, solicitando que seja outro colaborador 

a efetuar a tarefa.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Contato com animais
Exposição a animais agressivos/perigosos (mordeduras 

e arranhões)
4 3 4 48 Risco Baixo

\Os animais devem ser manuseados, sempre que possível, pelos passageiros;

\Caos não seja possível o manuseio ser efetuado pelo passageiro, solicitar que sejam colocadas proteções aos 

animais que evitem o contato perigoso destes com o colaborador.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Ritmos intensos de trabalho
Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Organizar o trabalho e calendarizar tarefas de forma a diminuir situações

inesperadas;

\Fazer curtas e frequentes pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Assegurar o número necessário de recursos humanos para a operação/atividade;

4 3 2 24 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular Permanência na posição de sentado 
Patologias associadas à circulação sanguínea (varizes, 

etc.)
2 3 5 30 Risco Baixo

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário).

2 1 5 10 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular Permanência na posição de sentado LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo
\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário).

2 3 5 30 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Utilização de equipamentos dotados de visor
Patologias associadas à fadiga e alteração das 

capacidades visuais
2 3 5 30 Risco Baixo

\Ajustar monitor adequadamente de acordo com as  necesidades (altura, caracteres, dimensão, brilho);

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho. 1 1 5 5 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular
Contato com passageiros com comportamentos 

agressivos

Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 5 3 75 Risco Tolerável

\Manter a calma, utilizando um discurso assertivo e adequado;

\Alertar à PSP, Supervisor ou Chefia ou PSP, sempre que necessário;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;

3 5 2 30 Risco Baixo out/19

Check-in Regular
Contato com passageiros com comportamentos 

agressivos
Agressão física e verbal (lesões diversas) 5 3 4 60 Risco Tolerável

\Manter a calma, utilizando um discurso assertivo e adequado;

\Alertar à PSP, Supervisor ou Chefia ou PSP, sempre que necessário;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;

4 3 4 48 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Movimentação manual de bagagem LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Sempre que possível solicitar aos passageiros para manusearem a sua própria bagagem;

\Solicitar aos passageiros que encaminhem a sua bagagem para a área de bagagem fora de formato;

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Solicitar auxilio sempre que a bagagem tenha peso, formato ou dimensão superior ao permitido;

\Sempre que possível, movimentar volumes separadamente ou invés de transportar um todo;

\Seguir as orientações da medicina do trabalho;

\A cinta lombar apenas deve ser utilizada sob orientação médica.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Movimentação manual de bagagem Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 3 3 3 27 Risco Baixo

\Movimentar a bagagem o mais próximo possivel do corpo;

\Verificar previamente o acondicionamento da bagagem, garantindo a sua robustez;

\Verificar previamente a bagagem, garantindo que a mesma não se enocntra escorregadia ou em  risco de 

colapso;

\Verificar previamente o caminho de circulção e área a depositar a bagagem verificando a segurança da 

Operação;

\Utilizar os EPI's necessários e obrigatórios à tarefa.

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular Entrada/saída dos balcões de check-in
Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 5 3 75 Risco Tolerável

\Ao sair/entrar do check-in utilizar os espaços destinados para o efeito;

\Caso não exista entrada/saída definida, alertar os colegas que irá aceder à passadeira para entrar/sair;

\Não entrar/sair em passadeiras em andamento ou sem alertar coleagas;

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Efetuar a limpeza dos pavimentos após o horário laboral ou em momentos de menor fluxo de trabalho;

\Sinalizar os perigos no local de trabalho;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Utilizar calhas para proteção de cabelagem elétrica (sempre que necessário);

\Manter o local de trabalho em bom estado de conservação;

4 5 3 60 Risco Tolerável out/19

Check-in Regular Entrada/saída dos balcões de check-in Queda a nível diferente (fratura, entorses, outras lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Aceder aos postos de trabalho, sempre que possível, pelos acessos adequados para tal;

\Em caso de obrigatoriedade de aceder ao postos de trabalho através da passadeira, alertar os colegas dos 

postos laterais, acedendo somente com a passadeira parada;

\Apoioar-se na estruturta do check-in para aceder ao espaço;

\Sempre que possível utilizar idumentária e calçado adequado (calças e calçado com salto minimo).

4 5 3 60 Risco Tolerável out/19

Check-in Regular Entrada/saída dos balcões de check-in Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 4 60 Risco Tolerável

\Ao entrar/sair da área de check-in, verificar previamente o espaço, garantindo a inexistência de obstáculos;

\Alertar os colegas que irá entrar/sair do espaço, garantindo que não são acionadas passadeiras;

\Apoiar-se na estrutura. 3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Equipamentos de AVAC  
Exposição a microorganismos (doenças respiratórias, 

dermatites, irritação ocular)
3 3 3 27 Risco Baixo

\Efetuar manutenção periódica dos equipamentos AVAC;

\Efetuar limpeza periódica de filtros dos equipamentos AVAC; 
3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Check-in Regular Istalações elétricas (circuitos elétricos) Choque elétrico indireto (mau estar, "formigueiro", etc.) 4 1 3 12 Risco Insignificante
\Assegurar a existência de fio terra;

\Assegurar a existência e manutenção de circuitos elétricos adequados.
3 1 3 9 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular Instalações elétricas (equipamentos) Choque elétrico direto (queimadura) 3 3 3 27 Risco Baixo
\Assegurar a existência de fio terra;

\Assegurar a existência e manutenção de circuitos elétricos adequados.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular Instalações elétricas (equipamentos)
Choque elétrico  indireto (mau estar, "formigueiro", 

etc.)
4 1 2 8 Risco Insignificante

\Evitar a subcarga de extensões elétricas;

\Manter os equipamentos eletricos em bom estado de conservação;

\Manter a rede elétrica em bom estado de funcionamento e proteção;

3 1 2 6 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular
Instalações elétricas (circuitos elétricos, 

equipamentos)
Incêndio (intoxicação, queimaduras) 3 5 2 30 Risco Baixo

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Evitar o uso de extensões ou fichas duplas/triplas (ou semelhantes) no local de trabalho;

\Assegurar a manutenção adequada e periódica, por funcionário certyificado para tal, do sequipamentos de 

trabalho;

\Assegurar o bom estado da cabelagem e equipamentos de trabalho;

\Em caso de suspeita de desgaste/defeito do equipamento, solicitar auxilio técnico certidicado.

2 3 2 12 Risco Insignificante out/19

Check-in Regular
Desconforto térmico (temperatura, velocidade do 

ar, humidade)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
2 3 2 12 Risco Insignificante

\Ajustar a temperatura e velociar do ar no ar condicionado; 

\Recorrer a arejamento natural sempre que possível (janelas e portas). 1 3 2 6 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular

Adoção de posturas ergonomicamente exigentes  

(movimentos bruscos, torção e inclinação do corpo, 

movimentos repetitivos)

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário);

\Sempre que possível efetuar rotação de tarefas.

2 1 5 10 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular Permanência na posição de sentado 
Patologias associadas à circulação sanguínea (varizes, 

etc.)
2 3 4 24 Risco Insignificante

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário).

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

VOLTAR



Lost in Found Regular Permanência na posição de sentado LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo
\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário).

2 3 5 30 Risco Baixo out/19

Lost in Found Regular
Mobiliário inadequado (cadeiras, mesas, 

equipamentos)
Exposição a riscos ergonómicos 3 3 3 27 Risco Baixo

\Utilizar cadeiras ergonomicamente adequadas (apoio lombar, apoio de braços e regulavél em altura);

\Utilizar secretária/mobiliário com altura adequada ao seu utilizador;

\Ajustar o posto de trabalho de forma a reduzir rotação dos antebraços (teclado e rato).
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular Utilização de equipamentos dotados de visor
Patologias associadas à fadiga e alteração das 

capacidades visuais
2 3 3 18 Risco Insignificante

\Ajustar monitor adequadamente de acordo com as  necesidades (altura, caracteres, dimensão, brilho);

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho. 1 1 3 3 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular
Contato com passageiros com comportamentos 

agressivos

Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Manter a calma, utilizando um discurso assertivo e adequado;

\Alertar à PSP, Supervisor ou Chefia ou PSP, sempre que necessário;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Lost in Found Regular
Contato com passageiros com comportamentos 

agressivos
Agressão física e verbal (lesões diversas) 5 3 4 60 Risco Tolerável

\Manter a calma, utilizando um discurso assertivo e adequado;

\Alertar à PSP, Supervisor ou Chefia ou PSP, sempre que necessário;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;

4 3 4 48 Risco Baixo out/19

Lost in Found Regular
Circulação no local de trabalho (incluindo pavimento 

escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Efetuar a limpeza dos pavimentos após o horário laboral ou em momentos de menor fluxo de trabalho;

\Sinalizar os perigos no local de trabalho;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Utilizar calhas para proteção de cabelagem elétrica (sempre que necessário);

\Manter o local de trabalho em bom estado de conservação;

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Lost in Found Regular Movimentação manual de bagagem LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 4 5 3 60 Risco Tolerável

\Sempre que possível solicitar aos passageiros para manusearem a sua própria bagagem;

\Solicitar aos passageiros que encaminhem a sua bagagem para a área de bagagem fora de formato;

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Solicitar auxilio sempre que a bagagem tenha peso, formato ou dimensão superior ao permitido;

\Sempre que possível, movimentar volumes separadamente ou invés de transportar um todo;

\Seguir as orientações da medicina do trabalho;

\A cinta lombar apenas deve ser utilizada sob orientação médica.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Lost in Found Regular
Instalações elétricas (circuitos elétricos, 

equipamentos e subcarga de extensões elétricas)
Incêndio (intoxicação, queimaduras) 3 5 2 30 Risco Baixo

\Evitar a subcarga de extensões elétricas;

\Manter os equipamentos eletricos ou cabelagem dos mesmos em bom estado de conservação - solicitar 

\Manter os equipamentos eletricos em bom estado de conservação;

\Manter a rede elétrica em bom estado de funcionamento e proteção;

\Em caso de sobreaquecimento, desligue de imediato os equipamentos e informe a DSI. 

\Em caso de incêndio, siga as instruções de emergência.

2 3 2 12 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular Istalações elétricas (circuitos elétricos) Choque elétrico direto (queimadura) 3 3 3 27 Risco Baixo
\Assegurar a existência de fio terra;

\Assegurar a existência e manutenção de circuitos elétricos adequados.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular Istalações elétricas (circuitos elétricos)
Choque elétrico  indireto (mau estar, "formigueiro", 

etc.)
4 1 3 12 Risco Insignificante

\Assegurar a existência de fio terra;

\Assegurar a existência e manutenção de circuitos elétricos adequados.
3 1 3 9 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular
Instalações elétricas (equipamentos e subcarga de 

extensões elétricas)
Choque elétrico direto (queimadura) 3 3 3 27 Risco Baixo

\Assegurar a existência de fio terra;

\Assegurar a existência e manutenção de circuitos elétricos adequados.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular
Instalações elétricas (equipamentos e subcarga de 

extensões elétricas)
Choque elétrico indireto (mau estar, "formigueiro", etc.) 4 1 2 8 Risco Insignificante

\Evitar a subcarga de extensões elétricas;

\Manter os equipamentos eletricos em bom estado de conservação;

\Manter a rede elétrica em bom estado de funcionamento e proteção;

3 1 2 6 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular Equipamentos de AVAC  
Exposição a microorganismos (doenças respiratórias, 

dermatites, irritação ocular)
3 3 3 27 Risco Baixo

\Efetuar manutenção periódica dos equipamentos AVAC;

\Efetuar limpeza periódica de filtros dos equipamentos AVAC; 
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular
Utilização de equipamentos de escritório (tesoura, 

agrafador, furador, x-ato)

Exposição a objetos cortantes (cortes, perfurações, 

outras lesões)
3 1 4 12 Risco Insignificante

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;
2 1 4 8 Risco Insignificante out/19

Lost in Found Regular
Desconforto térmico (temperatura, velocidade do 

ar, humidade)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Ajustar a temperatura e velociar do ar no ar condicionado; 

\Recorrer a arejamento natural sempre que possível (janelas e portas). 3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular
Circulação no local de trabalho/placa (incluindo 

pavimento escorregadio e degradado)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Efetuar a limpeza dos pavimentos após o horário laboral ou em momentos de menor fluxo de trabalho;

\Sinalizar os perigos no local de trabalho;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Utilizar calhas para proteção de cabelagem elétrica (sempre que necessário);

\Manter o local de trabalho em bom estado de conservação;

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular
Condições climatéricas adversas (chuva, vento, calor 

e frio)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
5 5 3 75 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalho devidamente arrejado, recorrendo, caso necessário, a climatização;

\No exterior, optar por efetuar a tarefa mais tarde, caso seja possível;

\No exterior, caso não seja possível efetuar a tarefa mais tarde,  utilizar EPI (intempérie).
3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação de PMR's (cadeira de rodas e macas)
LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Sempre que possível optar pela utilização do Ambulif ou cadeira de rodas mecanizada;;

\A cadeira de rodas ou maca deve ser sempre transportada aos pares (4 ou 2) a fim de garantir equilibrio;

\Em situações excecionais, em que o passageiro tenho peso extremo e que impossibilite a movimentação 

segura, optar por efetuar o transporte através de empilhador com bolsa de segurança.
4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação de PMR's (cadeira de rodas e macas)
Contato com material biológico (sangue, urina, fezes, 

vómito)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Solicitar sempre o Medif (documento médico que atesta a inexistência de doenças infeto-contagiosas)

\Sempre que possível, optar pela utilização do Ambuilif;

\Higienizar as cadeiras de rodas após a sua utilização;

\Utilizar equipamqneto de proteção individual adequado (bata, luvas e se necessário máscara de proteção 

respitratória).

4 3 3 36 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação de PMR's (cadeira de rodas e macas) Queda a nível diferente (fratura, entorses, outras lesões) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Ao movimentar-se nas plataformas elevatórias ou ambulif segurar-se sempre ao corrimão ou infraestrutura;

\Acionar o mecanismo de elevação do ambulif apenas quando o colaborador no seu interior confirmar a ação;

\Não efetuar movimentações perigosas, tais como correr, saltar ou semelhantes;

\Utilizar calçado apropriado.
3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação de PMR's (cadeira de rodas e macas) Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 4 48 Risco Baixo
\Manter o espaço limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Verificar previamente o local a percorrer/permanecer.

4 3 4 48 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação manual de bagagem Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Movimentar a bagagem o mais próximo possivel do corpo;

\Verificar previamente o acondicionamento da bagagem, garantindo a sua robustez;

\Verificar previamente a bagagem, garantindo que a mesma não se enocntra escorregadia ou em  risco de 

colapso;

\Verificar previamente o caminho de circulção e área a depositar a bagagem verificando a segurança da 

Operação;

\Utilizar os EPI's necessários e obrigatórios à tarefa.

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação manual de bagagem Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 4 48 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\ Acondicionar os objetos nos locais destinados;

\Verificar perviamente o local a percorrer/permanecer.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Movimentação manual de bagagem LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Sempre que possível solicitar aos passageiros para manusearem a sua própria bagagem;

\Solicitar aos passageiros que encaminhem a sua bagagem para a área de bagagem fora de formato;

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Solicitar auxilio sempre que a bagagem tenha peso, formato ou dimensão superior ao permitido;

\Sempre que possível, movimentar volumes separadamente ou invés de transportar um todo;

\Seguir as orientações da medicina do trabalho;

\A cinta lombar apenas deve ser utilizada sob orientação médica.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19



Assistência a passageiros Regular Permanência na posição em pé
Patologias associadas à circulação sanguínea (varizes, 

etc.)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Alternar entre as posições de sentado e em pé;

\Efetuar movimentos de relaxamento com os membros (de acordo com orientações médicas);

\Utilizar calçado confortável e adequado.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Permanência na posição em pé LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo

\Alternar entre as posições de sentado e em pé;

\Efetuar movimentos de relaxamento com os membros (de acordo com orientações médicas);

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas (costas direitas, pernas fletidas, etc.);

\Utilizar calçado confortável e adequado.

2 3 5 30 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Circulação de equipamentos e máquinas Entalamento (edema, corte, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Circular pelas vias pedonais, respeitando a sinalização existente;

\Verificar previamente os caminhaos de circulação, agindo de modo preventivo;

\Não permanecer junto a áreas de circulação de máquinas/equipamentos de trabalho, de estacionamento ou 

pargem frequente;

Efetuar a manutenção/inspeção periódica de máquinas/equipamentos de trabalho;

\Efetuar a verificação prévia de máquinas e equipamentos de trabalho antes de iniciar a condução (travões, 

sinais luminosos, acísticos, etc.);

Verificar previamente as condições de segurança para iniciar a condução/marcha (área de livres de objetos, 

colaboradores, etc.);

\Utilizar colete refletor de alta visibilidade em áreas de circulação de máquinas/veículos ou equipamentos de 

trabalho.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Assistência a passageiros Regular Circulação de equipamentos e máquinas Atropelamento (lesões diversas) 4 5 4 80 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

3 5 4 60 Risco Tolerável out/19

Assistência a passageiros Regular Passagem no pórtico de segurança (raio X) Exposição a radiações ionizantes 3 3 3 27 Risco Baixo
\Utilizar a passagem pelos pórticos de segurança apenas quando estritamente necessário;

\Garantir a mantenção dos pórticos de segurança.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Assistência a passageiros Regular Acesso à aeronave Queda a nível diferente (fratura, entorses, outras lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Não correr, saltar degraus ou andar de modo apressado;

\Utilizar sempre o corrimão como apoio;

\Garantir o uso de calçado adequado e em bom estado de conservação;

\Verificar, sinalizar e eliminar piso molhado ou escorregadio.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Assistência a passageiros Regular Ambiente ruídoso Exposição ao ruído (surdez) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Sempre que possível o colaborador deve manter-se afastado das áreas ruídosas;

\Sempre que possível, optar pela aquisição/utilização de equipamentos de trabalho menos ruídosos;

\Manter a vigilância da medicina do trabalho periódica;

\Sempre que necessário, utilizar EPI para o ruído.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular Movimentação manual de bagagem
LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Solicitar auxilio sempre que a bagagem tenha peso, formato ou dimensão superior ao permitido;

\Sempre que possível, movimentar volumes separadamente ou invés de transportar um todo;

\Seguir as orientações da medicina do trabalho;

\A cinta lombar apenas deve ser utilizada sob orientação médica.

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular Movimentação manual de bagagem Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Movimentar a bagagem o mais próximo possivel do corpo;

\Verificar previamente o acondicionamento da bagagem, garantindo a sua robustez;

\Verificar previamente a bagagem, garantindo que a mesma não se enocntra escorregadia ou em  risco de 

colapso;

\Verificar previamente o caminho de circulção e área a depositar a bagagem verificando a segurança da 

Operação;

\Utilizar os EPI's necessários e obrigatórios à tarefa.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular Movimentação manual de bagagem Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\ Acondicionar os objetos nos locais destinados;

\Verificar perviamente o local a percorrer/permanecer.

3 1 5 15 Risco Insignificante out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular Movimentação manual de bagagem
Exposição a objetos cortantes (cortes, perfurações, 

outras lesões)
4 3 5 60 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalo limpo e organizado;

\Manter os objetos perigosos protegidos/bloqueados;

\Proteger as arestas e restantes áreas perigosas;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Capotamento (lesões diversas) 5 5 5 125 Risco Elevado

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Possuir formação para condução na placa de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Não exceder o peso máximo premitido pelo equipamento de trabalho;

\Não efetuar manobras perigosas.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\ Acondicionar os objetos nos locais destinados;

\Verificar perviamente o local a percorrer/permanecer.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)

Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Atropelamento (lesões diversas) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Defenir circuitos próprios para equipamentos de trabalho;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Verificar previamente a existência de sinal sonoro e luminoso no equipamento de trabalho;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)

Exposição a poeiras, fumos e gases (doenças 

respiratórias, dores de cabeça, outras lesões)
3 3 4 36 Risco Baixo

\Permancer na placa apenas quando necessário;

\Manter-se, sempre que possível, afastado das áreas poluidas ou junto a equipamentos de trabalho;

\Garantir a manutenção e inspeção dos diversos equipamentos de trabalho;

\Reportar situações anómalas à Mantenção de Equipamento Terra.

2 3 4 24 Risco Insignificante out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\Efetuar verificação 360º aos equipamentos de trabalho previamente à sua utilização;

\Acondicionar, sem risco de queda, os materiais;

\Utilizar equipamentos de proteção indiviual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (porta-

paletes)
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\Garantir a manutenção e inspeção periódica necessária aos equipamentos de trabalho;

\Sinalizar o equipamento com placa "Não Operar" e reportar aos serviços de manutenção de equipamento 

terra qualquer avaria ou anomalia;

\Efetuar verificação 360º aos equipamentos de trabalho previamente à sua utilização;

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação mecânica de bagagem (porta-

paletes)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\ Acondicionar os objetos nos locais destinados;

\Verificar perviamente o local a percorrer/permanecer.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Queda a nível diferente (fratura, entorses, outras lesões) 4 5 4 80 Risco Tolerável

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Circular somente nas áreas pedonais;

\Aceder a áreas em altura de modo adequado, utilizando plataformas elevarórias, escadas fixas ou móveis 

(devidamente certificadas para o efeito);

\Manter os pavimentos devidamente limpos e organizados;

3 5 4 60 Risco Tolerável out/19



Triagem e entrega de bagagem Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 5 60 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\ Acondicionar os objetos nos locais destinados;

\Verificar perviamente o local a percorrer/permanecer.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 5 75 Risco Tolerável

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Efetuar a limpeza dos pavimentos após o horário laboral ou em momentos de menor fluxo de trabalho;

\Sinalizar os perigos no local de trabalho;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Utilizar calhas para proteção de cabelagem elétrica (sempre que necessário);

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular

Adoção de posturas ergonomicamente exigentes  

(movimentos bruscos, torção e inclinação do corpo, 

movimentos repetitivos)

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Sempre que possível efetuar rotação de tarefas;

\Não puxar pela bagagem, optando pela utilização da passadeira;

\Movimentar a carga sempre junto ao corpo. 4 5 5 100 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Desconforto térmico (temperatura, velocidade do 

ar, humidade)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
5 3 5 75 Risco Tolerável

\Ajustar a temperatura e velociar do ar no ar condicionado; 

\Recorrer a arejamento natural sempre que possível (janelas e portas);

\Utilizar equipamento de proteção individual inerente (casaco ou parker).

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular Contato com animais Exposição a microorganismos (alergias) 4 3 3 36 Risco Baixo
\Caso possua alergias a pêlo de animais, informar a entidade patronal, solicitando que seja outro colaborador 

a efetuar a tarefa.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular Contato com animais 
Exposição a animais agressivos/perigosos (mordeduras 

e arranhões)
4 3 4 48 Risco Baixo

\Os animais não devem ser retirados das caixas de transporte, sem a presença dos passageiros responsáveis;

\Os colaboradores devem, utilizar luvas de proteção mecanico sempre que for necessário manusear a caixa de 

transporte;

\Não devem ser manuseados ou tocados os animais que estão no interior das caixas.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação manual de trelas e/ou contentores 

de bagagem
Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado

\Não permanecer em áreas destinadas a viaturas, máquinas ou equipamentos de trabalho;

\Circular e permanecer na área pedonal ou espaço destinado à execução de tarefas;

\Posicionar as trelas/contentores de bagagem o mais próximo possível da área de movimentação, garantindo 

espaço físico suficiente para as manobras necessárias;

\Não permanecer encostado às viaturas/equipamentos de trabalho;

\Alertar os restantes colaboradores da sua presença no local, utilizando colete refletor de alta visibilidade.

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Triagem e entrega de bagagem Regular
Movimentação manual de trelas e/ou contentores 

de bagagem

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Optar pela ação de empurrar ou invés de puxar;

\Efetuar a movimentação das trelas/contentores de bagagem com conteúdo com recurso a 2 elementos;

\Optar pelo maior número de movimentações de trelas/contentores de bagagem com os mesmos vazios;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pernas fletidas, rotação do corpo e não do 

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de bagagem/carga 

(incluindo BFF)

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Solicitar auxilio sempre que a bagagem tenha peso, formato ou dimensão superior ao permitido;

\Sempre que possível, movimentar volumes separadamente ou invés de transportar um todo;

\Seguir as orientações da medicina do trabalho;

\A cinta lombar apenas deve ser utilizada sob orientação médica.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de bagagem/carga 

(incluindo BFF)
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\Efetuar verificação 360º aos equipamentos de trabalho previamente à sua utilização;

\Acondicionar, sem risco de queda, os materiais;

\Utilizar equipamentos de proteção indiviual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de bagagem/carga 

(incluindo BFF)

Exposição a objetos cortantes (cortes, perfurações, 

outras lesões)
4 3 5 60 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalo limpo e organizado;

\Manter os objetos perigosos protegidos/bloqueados;

\Proteger as arestas e restantes áreas perigosas;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de bagagem/carga 

(incluindo BFF)
Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado

\ Verificar previamente o volume de carga/bagagem e correio existente, garantindo a existência de espaço 

para as movimentações necessárias;

\Acondicionar volumes mais pesados nas áreas inferiores;

\Utilizar EPI aequado (Luvas de proteção mecânica contra cortes e rasgão).

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de carga Heavy (peixe, 

correio externo,  outras mercadorias.)

LMERT (Lombalgias, hérnias, tendinites, dores na 

coluna, etc.)
5 8 5 200 Risco Externo

\Verificar previamente a existência de carga heavy assegurando os recursos humanos necessários à 

movimentação manual desses volumes;

\Solicitar aos clientes responsáveis pela carga, a divisão da mesma em diversos volumes, sempre que possível;

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Sempre que possível recorrer ao auxilio mecanico;

5 5 5 125 Risco Elevado out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Carga perigosa (DGR) 

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 5 60 Risco Tolerável

\Verificar previamente a folha de carga, verificando os produtos perigosos a transportar, garantindo o 

acondicionamento seguro;

\Verificar o acondicionamento seguro e estável dos produtos rececionados;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Carga perigosa (DGR) 
Contato com material biológico (orgãos, sangue, 

material hospitalar)
4 3 5 60 Risco Tolerável

\Verificar previamente a carta de porte, analisando as caracteristicas e necessidades especificas da carga;

Cumprir com as orientações da formação de DGR;

\Caso se trata de materiais passíveis de contaminar, utilizar equipamqneto de proteção individual. 3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Circular somente nas áreas pedonais;

\Manter os pavimentos devidamente limpos e organizados;

\Delimitar derrrames ou obstáculos, eliminando-os sempre que possível;

\Optar pela higienização dos postos de trabalho, após horário laboral ou em horário de menor fluxo de 

trabalho.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 3 3 3 27 Risco Baixo

\Verificar previamente os locais a circular;

\Utilizar os equipamentos de proteção individul inerentes e obrigatórios à tarefa. 2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Capotamento (lesões diversas) 3 5 4 60 Risco Tolerável

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Não exceder o peso máximo premitido pelo equipamento de trabalho;

\Não efetuar manobras perigosas.

2 5 4 40 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)

Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Atropelamento (lesões diversas) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Defenir circuitos próprios para equipamentos de trabalho;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Verificar previamente a existência de sinal sonoro e luminoso no equipamento de trabalho;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19



Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)

Exposição a poeiras, fumos e gases (doenças 

respiratórias, dores de cabeça, outras lesões)
3 3 3 27 Risco Baixo

\Permancer na placa apenas quando necessário;

\Manter-se, sempre que possível, afastado das áreas poluidas ou junto a equipamentos de trabalho;

\Garantir a manutenção e inspeção dos diversos equipamentos de trabalho;

\Reportar situações anómalas à Mantenção de Equipamento Terra. 2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Assegurar a acopolação correta dos materiais ao equipamento;

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Utilizar os equipamentos de proteção individul inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação mecânica de bagagem (empilhador 

ou GSE)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Não acondicionar materias ou objetos fora das áreas destinadas a armazenamento;

\Verificar previamente a área a circular/permanecer;

\Não adotar movimentação inesperadas e perigosas;

Assegurar a iluminação adequada do espaço;

\Assegurar a manutenção e inspeção adequada dos equipamentos de trabalho;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.

2

8

5 80 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de trelas/contentores de 

bagagem

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Optar pela ação de empurrar ou invés de puxar;

\Efetuar a movimentação das trelas/contentores de bagagem com conteúdo com recurso a 2 elementos;

\Optar pelo maior número de movimentações de trelas/contentores de bagagem com os mesmos vazios;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pernas fletidas, rotação do corpo e não do 

tronco).

3 5 4 60 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de trelas/contentores de 

bagagem
Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado

\Não permanecer em áreas destinadas a viaturas, máquinas ou equipamentos de trabalho;

\Circular e permanecer na área pedonal ou espaço destinado à execução de tarefas;

\Posicionar as trelas/contentores de bagagem o mais próximo possível da área de movimentação, garantindo 

espaço físico suficiente para as manobras necessárias;

\Não permanecer encostado às viaturas/equipamentos de trabalho;

\Sinalizar e delimitar as áreas de trabalho, não trespassando as mesmas sem aviso prévio aos colegas;

\Alertar os restantes colaboradores da sua presença no local, utilizando colete refletor de alta visibilidade.

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de trelas/contentores de 

bagagem
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 8 4 128 Risco Elevado

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Não acondicionar materias ou objetos fora das áreas destinadas a armazenamento;

\Verificar previamente a área a circular/permanecer;

\Não adotar movimentação inesperadas e perigosas;

Assegurar a iluminação adequada do espaço;

\Assegurar a manutenção e inspeção adequada dos equipamentos de trabalho;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 8 4 96 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de trelas/contentores de 

bagagem

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Verificar previamente as áreas a circular;

\Não trespassar as uniões dos equipamentos de trabalho;

\Assegurar a iluminação adequada do espaço de trabalho;

\Não adotar ações perigosas ou repentinas.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Condições climatéricas adversas (chuva, vento, calor 

e frio)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalho devidamente arrejado, recorrendo, caso necessário, a climatização;

\No exterior, optar por efetuar a tarefa mais tarde, caso seja possível;

\No exterior, caso não seja possível efetuar a tarefa mais tarde,  utilizar EPI (intempérie).
3 5 4 60 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de bagagem/carga no 

interior do porão 
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 8 4 128 Risco Elevado

\Movimentar a bagagem o mais próximo possivel do corpo;

\Verificar previamente o acondicionamento da bagagem, garantindo a sua robustez;

\Verificar previamente a bagagem, garantindo que a mesma não se enocntra escorregadia ou em  risco de 

colapso;

\Verificar previamente o caminho de circulção e área a depositar a bagagem verificando a segurança da 

Operação;

\Utilizar os EPI's necessários e obrigatórios à tarefa.

2 8 4 64 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de carga Heavy no interio do 

porão (peixe, correio externo,  outras mercadorias.)

LMERT (Lombalgias, hérnias, tendinites, dores na 

coluna, etc.)
5 8 5 200 Risco Externo

\Verificar previamente a existência de carga heavy assegurando os recursos humanos necessários à 

movimentação manual desses volumes;

\Solicitar aos clientes responsáveis pela carga, a divisão da mesma em diversos volumes, sempre que possível;

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas, nomeadamente costas direitas, pernas fletidas ao baixar, 

entre outros;

\Sempre que possível recorrer ao auxilio mecanico;

\Cumprir com as recomendações da medicina do trabalho;

\Utilizar cinta lombar apenas se recomendado pela médica de trabalho.

4 8 5 160 Risco Elevado out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular
Movimentação manual de bagagem/carga no 

interior do porão 

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Sempre que possível efetuar rotação de tarefas;

\Solicitar auxilio a colegas para manuseamento de volumes pesados ou com formato incomum;

\Optar pela ação de empurrar ou invés de puxar;

\Efetuar a movimentação de volumes pesados com recurso a 2 elementos;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pernas fletidas, rotação do corpo e não do 

tronco).

4 5 5 100 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Acesso ao porão da aeronave Queda em altura (edema, fratura, outra lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Utilizar meios de acesso adequados (passadeiras imobilizadas e com apoio de corrimão, plataforma 

elevatória, empilhador com balsa de segurança ou escadote adequado);

\Não saltar do interior do porão para a placa;

\Verificar previamente a existência de derrames ou pavimento molhado, identificando, controlando e 

eliminando-o;

\ Utilizar calçado adequado e em estado adequado de conservação.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Acesso ao porão da aeronave Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 3 5 4 60 Risco Tolerável

\Cumprir com as regras de circulação em placa;

\Não efetuar manobras perigosas ou repentinas;

\Assegurar a manutenção e inspeção periódica das viaturas/equipamentos de trabalho;

\Previamente à sua utilização verificar os travões, sinais sonoros, luminosos e outras componentes primárias.

3 5 4 60 Risco Tolerável out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Contato com animais Exposição a microorganismos (alergias) 4 3 3 36 Risco Baixo
\Os animais devem ser manuseados, sempre que possível, pelos passageiros;

\Caso possua alergias a pelo de animais, informar a entidade patronal, solicitando que seja outro colaborador 

a efetuar a tarefa.

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Contato com animais
Exposição a animais agressivos/perigosos (mordeduras 

e arranhões)
4 3 4 48 Risco Baixo

\Os animais não devem ser retirados das caixas de transporte, sem a presença dos passageiros responsáveis;

\Os colaboradores devem, utilizar luvas de proteção mecanico sempre que for necessário manusear a caixa de 

transporte.
3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular Ambiente ruídoso Exposição ao ruído (surdez) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Sempre que possível o colaborador deve manter-se afastado das áreas ruídosas;

\Sempre que possível o APU da aeronave deve permanecer desligado aquando da permanência de 

colaboradores no porão;

\Sempre que possível, optar pela aquisição/utilização de equipamentos de trabalho menos ruídosos;

\Manter a vigilância da medicina do trabalho periódica;

\Sempre que necessário, utilizar EPI para o ruído.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Abastecimento de água potável Regular Utilização de hipoclorito de sódio 

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 3 36 Risco Baixo

\Cumprir com os procedimentos de trabalho inerentes à tarefa;

\Cumprir com as recomendaçõs das FDS;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19



Abastecimento de água potável Regular
Colocação de acessórios para abastecimento de 

água
LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pernas fletidas (quando baixar);

\Elevar os objetos apenas quando existir possibilidade de manusear os mesmos;

\Elevar os objetos com as duas mãos;

\Acionar os mecanismos dos equipamentos apenas após confirmação da sua correta instalação;

Utilizar os EPI's obrigatórios e necesários.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Abastecimento de água potável Regular
Colocação de acessórios para abastecimento de 

água
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Assegurar a acopolação correta dos materiais ao equipamento;

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Utilizar os equipamentos de proteção individul inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Abastecimento de água potável Regular
Condições climatéricas adversas (chuva, vento, calor 

e frio)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho devidamente arrejado, recorrendo, caso necessário, a climatização;

\No exterior, optar por efetuar a tarefa mais tarde, caso seja possível;

\No exterior, caso não seja possível efetuar a tarefa mais tarde,  utilizar EPI (intempérie).
3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Abastecimento de água potável Regular Condução de GSE Capotamento (lesões diversas) 4 8 5 160 Risco Elevado \Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;
2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Abastecimento de água potável Regular Condução de GSE
Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Abastecimento de água potável Regular Condução de GSE Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Cumprir com as regras de circulação em placa;

\Não efetuar manobras perigosas ou repentinas;

\Assegurar a manutenção e inspeção periódica das viaturas/equipamentos de trabalho;

\Previamente à sua utilização verificar os travões, sinais sonoros, luminosos e outras componentes primárias.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular Derrame de águas sanitárias
Contato com material biológico e contaminado (urina, 

fezes)
5 3 3 45 Risco Baixo \Cumprir com o procedimento efetuado;

\Utilizar EPI definidos.
3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular Colocação de acessórios para drenagem LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pernas fletidas (quando baixar);

\Elevar os objetos apenas quando existir possibilidade de manusear os mesmos;

\Elevar os objetos com as duas mãos;

\Acionar os mecanismos dos equipamentos apenas após confirmação da sua correta instalação;

Utilizar os EPI's obrigatórios e necesários.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular Colocação de acessórios para drenagem Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo
\Assegurar o acondicionamento seguro dos materiais, garantindo e verificando a sua acopolação.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular
Condições climatéricas adversas (chuva, vento, calor 

e frio)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho devidamente arrejado, recorrendo, caso necessário, a climatização;

\No exterior, optar por efetuar a tarefa mais tarde, caso seja possível;

\No exterior, caso não seja possível efetuar a tarefa mais tarde,  utilizar EPI (intempérie).
3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular Utilização/condução de GSE Capotamento (lesões diversas) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Não exceder o peso máximo premitido pelo equipamento de trabalho;

\Não efetuar manobras perigosas.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular Utilização/condução de GSE
Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Drenagem dos lavatórios da aeronave Regular Utilização/condução de GSE Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Cumprir com as regras de circulação em placa;

\Não efetuar manobras perigosas ou repentinas;

\Assegurar a manutenção e inspeção periódica das viaturas/equipamentos de trabalho;

\Previamente à sua utilização verificar os travões, sinais sonoros, luminosos e outras componentes primárias.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Acesso à aeronave (incluindo ao porão) Queda em altura (edema, fratura, outra lesões) 4 5 3 60 Risco Tolerável

\Utilizar meio adequados de acesso à aeronave;

\Não utilizar a passadeira em andamento para aceder ao interior do porão;

\Não saltar do interior do porão ou outro equipamento de trabalho para a placa;

\Garantir o uso de calçado adequado e em bom estado de conservação;

\Verificar, sinalizar e eliminar piso molhado ou escorregadio.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Acesso à aeronave (incluindo ao porão) Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 3 5 3 45 Risco Baixo

\Cumprir com as regras de circulação em placa;

\Não efetuar manobras perigosas ou repentinas;

\Assegurar a manutenção e inspeção periódica das viaturas/equipamentos de trabalho;

\Previamente à sua utilização verificar os travões, sinais sonoros, luminosos e outras componentes primárias.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave - TTAE Placa Regular

Contato com superficies contaminadas (Escadas, 

cadeiras, estrutura interior da aeronave) por vírus, 

bactérias, entre outros agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção  durante a execução de tarefas;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término de cada serviço;

\Em situações de confirmação de passageiros ou tripulantes com sintomas virais, aguardar a higienização da 

aeronave pelas equipas destinadas para o efeito para posteriormente efetuar a manutenção da aeronave.

4 5 4 80 Risco Tolerável jun/20

Supervisão da assistência à aeronave TTAE Placa Regular Contato com tripulações ou pax com sintomas virais
Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas e máscaras de proteção;

\Somente deve ser permitida a entrada ou saída da aeronave se estritamente necessário;

\Manter distância de segurança das tripulações e/ou pax (2 metros);

\Solicitar documentação previamente (email, msm, plataformas,etc.) de modo a evitar contatos próximos com 

Tripulações;

\Priveligiar os contatos via rádio, telefone, etc. ao invés do contato presencial;

\Não contatar fisicamente, eliminando o cumprimento físico ou outros desnecessários;

\Em caso de necessidade extrema, e ao contatar com a documentação ou outros artigos,  efetuar de seguida 

(logo após término da tarefa) a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou utilizar o gel 

desinfetante;

\Após término de cada serviço deverão sempre higienizar as mãos com água e sabão durante 20 segundos.

4 5 5 100 Risco Tolerável jun/20

Supervisão da assistência à aeronave Regular
Condições climatéricas adversas (chuva, vento, calor 

e frio)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
5 5 3 75 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalho devidamente arrejado, recorrendo, caso necessário, a climatização;

\No exterior, optar por efetuar a tarefa mais tarde, caso seja possível;

\No exterior, caso não seja possível efetuar a tarefa mais tarde,  utilizar EPI (intempérie).
3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Circular somente nas áreas pedonais;

\Manter os pavimentos devidamente limpos e organizados;

\Delimitar derrrames ou obstáculos, eliminando-os sempre que possível;

\Optar pela higienização dos postos de trabalho, após horário laboral ou em horário de menor fluxo de 

trabalho.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Atropelamento (lesões diversas) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Permanência na posição em pé LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo

\Alternar entre as posições de sentado e em pé;

\Efetuar movimentos de relaxamento com os membros (de acordo com orientações médicas);

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas (costas direitas, pernas fletidas, etc.);

\Utilizar calçado confortável e adequado.

2 3 5 30 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Ambiente ruídoso Exposição ao ruído (surdez) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Sempre que possível o colaborador deve manter-se afastado das áreas ruídosas;

\Sempre que possível, optar pela aquisição/utilização de equipamentos de trabalho menos ruídosos;

\Manter a vigilância da medicina do trabalho periódica;

\Sempre que necessário, utilizar EPI para o ruído.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19



Supervisão da assistência à aeronave Regular Utilização/condução de GSE Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Cumprir com as regras de circulação em placa;

\Não efetuar manobras perigosas ou repentinas;

\Assegurar a manutenção e inspeção periódica das viaturas/equipamentos de trabalho;

\Previamente à sua utilização verificar os travões, sinais sonoros, luminosos e outras componentes primárias.

4 3 3 36 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Utilização/condução de GSE
Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Utilização/condução de GSE Capotamento (lesões diversas) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Não exceder o peso máximo premitido pelo equipamento de trabalho;

\Não efetuar manobras perigosas.

2 5 5 50 Risco Tolerável out/19

Supervisão da assistência à aeronave Regular Ritmos intensos de trabalho
Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Organizar o trabalho e calendarizar tarefas de forma a diminuir situações

inesperadas;

\Fazer curtas e frequentes pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Assegurar o número necessário de recursos humanos para a operação/atividade;

4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Trabalho Irregular Regular Trabalho por turnos
Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Organizar o trabalho e calendarizar tarefas de forma a diminuir situações

inesperadas;

\Fazer curtas e frequentes pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Assegurar o número necessário de recursos humanos para a operação/atividade;

4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Trabalho Irregular Regular Trabalho por turnos Alteração do ritmo biológico 5 5 4 100 Risco Tolerável

\Sempre que possível cumprir com os horários estipulados, não prolongando ou antecipando;

\Sempre que possível efetuar pequenas pausas;

\Cumprir com os horários de refeições;

\Efetuar Medicina do Trabalho, cumpirndo com as orientações dadas.

4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Trabalho Irregular Esporádica Trabalho suplementar 
Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Sempre que possível, não efetuar prolongamentos, salvaguardando

\Organizar o trabalho e calendarizar tarefas de forma a diminuir situações

inesperadas;

\Fazer curtas e frequentes pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Assegurar o número necessário de recursos humanos para a operação/atividade;

4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Trabalho Irregular Regular Trabalho noturno
Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
5 5 4 100 Risco Tolerável

\Organizar o trabalho e calendarizar tarefas de forma a diminuir situações

inesperadas;

\Fazer curtas e frequentes pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Assegurar o número necessário de recursos humanos para a operação/atividade;

4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Trabalho Irregular Regular Trabalho noturno Alteração do ritmo biológico 5 5 4 100 Risco Tolerável

\Sempre que possível cumprir com os horários estipulados, não prolongando ou antecipando;

\Sempre que possível efetuar pequenas pausas;

\Cumprir com os horários de refeições;

\Efetuar Medicina do Trabalho, cumpirndo com as orientações dadas.

4 5 4 80 Risco Tolerável out/19

Assistência à Aeronave Regular Colocação de calços/pinos Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 5 4 100 Risco Tolerável

\Verificar previamente as áreas a circular, detetando possíveis obstáculos/perigos;

\Manter as vias de circulação e locais de trabalho desobstruídos;

\Sinalizar e delimitar as áreas de trabalho;

\Transportar os cones com o auxilio das duas mãos, o mais próximo possível do corpo;

\Utilizar os EPI's obrigatórios e necessa´rios.

3 5 4 60 Risco Tolerável out/19

Assistência à Aeronave Regular Fecho/Abertura da porta da Aeronave Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado

\Cumprir com o  procedimento de fecho de portas da aeronave, efetuando o auxilio parcial (até sensivelmente 

à altura do ombro do trabalhdor) do fecho da porta;

\Assegurar que possui os membros superiores disponiveis para efetuar o auxilio do fecho da porta;

\Assegurar a comunicação com a chefe de cabine afim de efetuar o fecho em sintonia;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual (luvas de proteção mecanica).

3 5 4 60 Risco Tolerável out/19

Assistência à Aeronave Regular Push Back da Aeronave LMERT 5 5 5 125 Risco Elevado
\Cumprir com os procedimentos inerentes e definidos para a tarefa;

\Efetuar  manuseamento da lança com recursos às posições ergonomicamente adequadas e transmitidas em 

ação de formação.

4 5 5 100 Risco Tolerável mar/20

Assistência à Aeronave Regular Push Back da Aeronave Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado
\Retirar a lança somente após comunicar e confirmar receção da informação com o condutor do equipamento 

de trabalho;

\Utilizar os EPI's  recomendados, nomeadamente o calçado e luvas  de  proteção mecanica.

3 5 5 75 Risco Tolerável mar/20

Assistência à Aeronave Regular Push Back da Aeronave Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado
\Retirar a lança somente após comunicar e confirmar receção da informação com o condutor do equipamento 

de trabalho;

\Utilizar os EPI's  recomendados, nomeadamente as luvas  de  proteção mecanica.

3 5 5 75 Risco Tolerável mar/20

Assistência à Aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 4 60 Risco Tolerável

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Circular somente nas áreas pedonais;

\Manter os pavimentos devidamente limpos e organizados;

\Delimitar derrrames ou obstáculos, eliminando-os sempre que possível;

\Optar pela higienização dos postos de trabalho, após horário laboral ou em horário de menor fluxo de 

trabalho.

4 3 4 48 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular Colocação de calços/pinos LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 4 3 5 60 Risco Tolerável

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas (costas direitas, pernas fletidas, torção total do corpo, etc.);

\Transportar os pinos com recurso aos meios mecanicos (carros de abastecimento/ligação terra);

\Transportar os pinos para junto da aeronave com os mesmos o mais próximo possível do corpo;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.
3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular Colocação de calços/pinos Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Acondicionar os materiais sem risco de queda, não depositanto materiais nas extremidades;

\Respeitar o limite máximo de carga;

\Acondicionar os materiais mais pesados nas áreas inferiores;

\Assegurar o acvondicionamento seguro das cintas ou outros materiais.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Cumprir com os procedimentos de trabalho;

\Circular somente nas áreas pedonais;

\Manter os pavimentos devidamente limpos e organizados;

\Delimitar derrrames ou obstáculos, eliminando-os sempre que possível;

\Optar pela higienização dos postos de trabalho, após horário laboral ou em horário de menor fluxo de 

trabalho.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Atropelamento (lesões diversas) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Assistência à Aeronave Regular
Condições climatéricas adversas (chuva, vento, calor 

e frio)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
5 5 3 75 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalho devidamente arrejado, recorrendo, caso necessário, a climatização;

\No exterior, optar por efetuar a tarefa mais tarde, caso seja possível;

\No exterior, caso não seja possível efetuar a tarefa mais tarde,  utilizar EPI (intempérie).
3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular Ambiente ruídoso Exposição ao ruído (surdez) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Sempre que possível o colaborador deve manter-se afastado das áreas ruídosas;

\Sempre que possível, optar pela aquisição/utilização de equipamentos de trabalho menos ruídosos;

\Manter a vigilância da medicina do trabalho periódica;

\Sempre que necessário, utilizar EPI para o ruído.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular
Condução GSE 

(gerador,escadas,ambulift,passadeiras)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Manter os sinais luminosos ligados;

\Não efetuar manobras perigosas.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19



Assistência à Aeronave Regular
Condução GSE 

(gerador,escadas,ambulift,passadeiras)

Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular
Condução GSE 

(gerador,escadas,ambulift,passadeiras)
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Acondicionar os materiais sem risco de queda, não depositanto materiais nas extremidades;

\Respeitar o limite máximo de carga;

\Acondicionar os materiais mais pesados nas áreas inferiores;

\Assegurar o acvondicionamento seguro das cintas ou outros materiais.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular
Condução GSE 

(gerador,escadas,ambulift,passadeiras)
Capotamento (lesões diversas) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Não exceder o peso máximo premitido pelo equipamento de trabalho;

\Não efetuar manobras perigosas.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Assistência à Aeronave Regular Exposição a GSE/aeronaves
Exposição a poeiras, fumos e gases (doenças 

respiratórias, dores de cabeça, outras lesões)
5 3 4 60 Risco Tolerável

\Permancer na placa apenas quando necessário;

\Manter-se, sempre que possível, afastado das áreas poluidas ou junto a equipamentos de trabalho;

\Garantir a manutenção e inspeção dos diversos equipamentos de trabalho;

\Reportar situações anómalas à Mantenção de Equipamento Terra.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Assistência à Aeronave Regular Abastecimento de combustível a aeronaves
Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

(intoxicação, queimaduras)
5 10 3 150 Risco Elevado

\Cumprir com as orientações e procedimentos remetidos para a Operação em causa;

\Não fumar ou foguear no local ou próximo deste;

\Não utilizar telemóvel junto ao espaço.

2 10 2 40 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Movimentação manual de carga 
LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna, hérnias 

discais, dor ciática)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Verificar previamente o local, garantindo o estado fisico necessário para o seu manuseamento;

\Manter o esapço devidamente desimpedido e iluminado;

\Utilizar auxilio mecanico sempre que necessário;

\Utilizar EPI recomendado para o manuseamento de cargas.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Movimentação manual de carga Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Acondicionar os materiais sem risco de queda, não depositanto materiais nas beiras;

\Respeitar o limite máximo de carga por prateleira/estante;

\Acondicionar os materiais mais pesados em áreas inferiores;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Movimentação manual de carga 
Exposição a objetos cortantes (cortes, perfurações, 

outras lesões)
4 3 5 60 Risco Tolerável

\Manter o espaço de trabalo limpo e organizado;

\Manter os objetos perigosos protegidos(bloqueados;

\Proteger as arestas e restantes áreas perigosas;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.

3 3 5 45 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Movimentação manual de carga Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado

\ Verificar previamente o volume de carga/bagagem e correio existente, garantindo a existência de espaço 

para as movimnetações necessárias;

\Acondicionar volumes mais pesados nas áreas inferiores;

\Utilizar EPI aequado (Luvas de proteção mecânica contra cortes e rasgão).

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Movimentação mecânica de cargas (empilhador, 

GSE, porta-paletes )
Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruidas;

\Possuir habilitação para condução dos equipamentos de trabalho/viaturas;

\Não efetuar manobras perigosas, em excesso de velociadade ou repentinas;

\Garantir a manutenção dos equipamentos de trabalho;

\Efetuar verificação 360º aos equipamentos de trabalho previamente à sua utilização;

\Respeitar o limite máximo de carga admissivel por equipamento;

\Acondicionar, sem risco de queda, os materiais no equipamento.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Movimentação mecânica de cargas (empilhador, 

GSE, porta-paletes )
Capotamento (lesões diversas) 5 8 5 200 Risco Externo

\Possuir formação para condução de equipamentos de trabalho;

\Respeitar as normas da circulação em placa ou outros locais de trabalho;

\Verificar previamente os equipamentos de trabalho, garantindo a sua operacionalidade (travões, luzes, sinal 

sonoro, etc.);

\Transportar apenas o nº de ocupantes permitidos pela viatura;

\Não exceder o peso máximo premitido pelo equipamento de trabalho;

\Não efetuar manobras perigosas.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Movimentação mecânica de cargas (empilhador, 

GSE, porta-paletes )

Exposição a vibrações (lombalgias, dor de coluna, 

perturbações vasculares, neurológicas ou musculares)
3 5 3 45 Risco Baixo

\Utilizar os equipamentos de trabalho/veículos para circulação somente quando necessário;

\Efetuar rotação de tarefas entre os colaboradores que conduzem;

Assegurar a manutenção/inspeção adequada dos equipamentos/veículos em circulação.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Movimentação mecânica de cargas (empilhador, 

GSE, porta-paletes )
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

Circular pelas áreas identificadas para circulação de equipamentos de trabalho;

\Respeitar a sinalética existente;

\Manter as vias de circulação desobstruídas.

4 3 3 36 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Exposição a empilhador, GSE, porta-paletes Atropelamento (lesões diversas) 4 8 5 160 Risco Elevado

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

2 8 5 80 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Exposição a empilhador, GSE, porta-paletes Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 3 45 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho limpo e organizado;

\Definir as vias de circulação, mantendo-as desobstruídas;

\Assegurar a iluminação adequada do espaço de trabalho;

\Circular somente pela área pedonal;

\Não permanecer em áreas de circulação ou estacionamento de viaturas/equipamenbtos;

\Verificar previamente as áreas a circular;

\Não adotar ações perigosas ou repentinas.

4 3 3 36 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Exposição a empilhador, GSE, porta-paletes
Exposição a poeiras, fumos e gases (doenças 

respiratórias, dores de cabeça, outras lesões)
3 3 3 27 Risco Baixo

\Manter o espaço de trabalho devidamente arejado, ventilando-o caso necessário e possóvel;

\Não permitir a permanência de equipamentos a gasóleo no interior das instalações;

\Assegurar a manutenção/inspeção dos equipamentos de trabalho.

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Instalações elétricas (circuitos elétricos, 

equipamentos e subcarga de extensões elétricas)
Incêndio (intoxicação, queimaduras) 4 5 2 40 Risco Baixo

\Evitar a subcarga de extensões elétricas;

\Manter os equipamentos eletricos ou cabelagem dos mesmos em bom estado de conservação - solicitar 

\Manter os equipamentos eletricos em bom estado de conservação;

\Manter a rede elétrica em bom estado de funcionamento e proteção;

\Em caso de sobreaquecimento, desligue de imediato os equipamentos e informe a DSI. 

\Em caso de incêndio, siga as instruções de emergência.

3 5 2 30 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular 0 Risco Insignificante 0 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Instalações elétricas (equipamentos e subcarga de 

extensões elétricas)
Choque elétrico direto (queimadura) 3 3 3 27 Risco Baixo

\Assegurar a existência de fio terra;

\Assegurar a existência e manutenção de circuitos elétricos adequados.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Instalações elétricas (equipamentos e subcarga de 

extensões elétricas)

Choque elétrico  indireto (mau estar, "formigueiro", 

etc.)
4 1 2 8 Risco Insignificante

\Evitar a subcarga de extensões elétricas;

\Manter os equipamentos eletricos em bom estado de conservação;

\Manter a rede elétrica em bom estado de funcionamento e proteção;

3 1 2 6 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular

Adoção de posturas ergonomicamente exigentes  

(movimentos bruscos, torção e inclinação do corpo, 

movimentos repetitivos)

LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 5 5 5 125 Risco Elevado

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Sempre que possível efetuar rotação de tarefas;

\Movimentar a carga sempre junto ao corpo.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Permanência na posição de sentado 
Patologias associadas à circulação sanguínea (varizes, 

etc.)
2 3 4 24 Risco Insignificante

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário).

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Permanência na posição de sentado LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 3 5 45 Risco Baixo
\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Adotar posturas ergonomicamente corretas (costas direitas, pés apoiados no chão);

\Utilizar apoios de pés (caso necessário).

2 3 5 30 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Utilização de equipamentos dotados de visor
Patologias associadas à fadiga e alteração das 

capacidades visuais
2 3 3 18 Risco Insignificante

\Ajustar monitor adequadamente de acordo com as  necesidades (altura, caracteres, dimensão, brilho);

\Fazer pequenas pausas de descanso durante o periodo de trabalho. 1 1 3 3 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Contato com passageiros com comportamentos 

agressivos

Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga))
4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter a calma, utilizando um discurso assertivo e adequado;

\Alertar à PSP, Supervisor ou Chefia ou PSP, sempre que necessário;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;

3 3 3 27 Risco Baixo out/19



Expedição e exportação de carga/material Regular
Contato com passageiros com comportamentos 

agressivos
Agressão física e verbal (lesões diversas) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Manter a calma, utilizando um discurso assertivo e adequado;

\Alertar à PSP, Supervisor ou Chefia ou PSP, sempre que necessário;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Utilização de cadeiras/imobiliário inadequado Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 3 4 60 Risco Tolerável

\Analisar previamente o local de trabalho, verificando a existência de objetos na área de trabalho ou 

circulação; 

\Deixar liberto espaço suficiente em redor do local de trabalho, que permita a movimentação livre de choques;

\Não puchar pela bagagem, optando por utilizar a passadeira.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Utilização de cadeiras/imobiliário inadequado LMERT (tendinites, lombalgias, dores de coluna) 3 1 3 9 Risco Insignificante

\Adotar posturas ergonomicamente adequadas (costas direitas, pernas fletidas e torção completa do corpo);

\Assegurar a aquisição e utilização de mobiliário adequado e ajustável à estatura do colaborador;

\Efetuar pausas sempre que necessário. 2 1 3 6 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Utilização de equipamentos de escritório (tesoura, 

agrafador, furador, x-ato)

Exposição a objetos cortantes (cortes, perfurações, 

outras lesões)
3 1 3 9 Risco Insignificante

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter os objetos cortantes boloqueados/protegidos;
2 1 3 6 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Desconforto térmico (temperatura, velocidade do 

ar, humidade)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios, 

quentes e correntes de ar (gripes, constipações, fadiga)
5 3 5 75 Risco Tolerável

\Ajustar a temperatura e velociar do ar no ar condicionado; 

\Recorrer a arejamento natural sempre que possível (janelas e portas);

\Utilizar equipamento de proteção individual inerente (casaco ou parker).

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Ritmos intensos de trabalho
Exposição a situações potenciadoras de stress (dor de 

cabeça, burnout, fadiga)
3 3 3 27 Risco Baixo

\Organizar o trabalho e calendarizar tarefas de forma a diminuir situações

inesperadas;

\Fazer curtas e frequentes pausas de descanso durante o periodo de trabalho;

\Assegurar o número necessário de recursos humanos para a operação/atividade;

2 3 2 12 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Permanência pontual em ambientes de frio 

(câmaras frigorificas)

Patologias associadas à exposição a ambientes frios 

(frio, constipações, febres, queimaduras)
4 5 3 60 Risco Tolerável

\Garantir a manutenção periódica das camaras de frio;

\Garantir a existência de barra de segurança no lado interno da porta;

\Evitar a permanência em ambientes frios após trabalho árduo e exaustivo;

\Utilizar o equipamento de proteção individual necessário e adequado.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Contato com carga perigosa (DGR)

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 3 36 Risco Baixo

\Verificar previamente a folha de carga, verificando os produtos perigosos a transportar, garantindo o 

acondicionamento seguro;

\Verificar o acondicionamento seguro e estável dos produtos rececionados;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Atropelamento (lesões diversas) 4 5 5 100 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

3 5 5 75 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)
Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 5 60 Risco Tolerável \Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Efetuar a limpeza dos pavimentos após o horário laboral ou em momentos de menor fluxo de trabalho;
2 3 5 30 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular
Circulação no espaço de trabalho (incluindo 

pavimento escorregadio)

Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
5 3 3 45 Risco Baixo

\Manter o local de trabalho limpo e organizado;

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Respeitar as áreas destinadas a armazenamento/acondicionamento de materiais;

\Não adotar ações repentinas ou perigosas como correr, saltar ou semelhantes.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Contato com animais Exposição a microorganismos (alergias) 4 3 3 36 Risco Baixo
\Os animais devem ser manuseados, sempre que possível, pelos passageiros;

\Caso possua alergias a pelo de animais, informar a entidade patronal, solicitando que seja outro colaborador 

a efetuar a tarefa.

2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Contato com animais
Exposição a animais agressivos/perigosos (mordeduras 

e arranhões)
4 3 4 48 Risco Baixo

\Os animais devem ser manuseados, sempre que possível, pelos passageiros;

\Caos não seja possível o manuseio ser efetuado pelo passageiro, solicitar que sejam colocadas proteções aos 

animais que evitem o contato perigoso destes com o colaborador.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Acondicionamento de carga/material Queda de objetos (edema, fratura, outras lesões) 5 5 3 75 Risco Tolerável

\Verificar previamente a carga a acondicionar, assim como a existência de espaço físico, para tal;

\Acondicionar volumes mais pesados nas áreas inferiores;

\Garantir o acondicionamento de objetos sem risco de queda;

\Sinalizar as áreas onde existe o risco de queda de objetos.
3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Acondicionamento de carga/material Entalamento (edema, corte, outras lesões) 5 5 5 125 Risco Elevado

\ Verificar previamente o volume de carga/bagagem e correio existente, garantindo a existência de espaço 

para as movimnetações necessárias;

\Acondicionar volumes mais pesados nas áreas inferiores;

\Utilizar EPI aequado (Luvas de proteção mecânica contra cortes e rasgão).

4 3 5 60 Risco Tolerável out/19

Expedição e exportação de carga/material Regular Passagem no pórtico de segurança (raio X) Exposição a radiações ionizantes 3 3 3 27 Risco Baixo
\Utilizar a passagem pelos pórticos de segurança apenas quando estritamente necessário;

\Garantir a mantenção dos pórticos de segurança.
2 3 3 18 Risco Insignificante out/19

Abastecimento de combustível em GSE/viaturas Regular Movimentação do reservatório de combustível Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 4 48 Risco Baixo

\Assegurar a inexistência de derrames ou áreas de perigo (declives ou saliências);

\Manter as vias de circulação desobstruídas;

\Verificar previamente as áreas a circular;

\Não adotar ações perigosas ou repentinas.

3 3 4 36 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em GSE/viaturas Esporádica Movimentação do reservatório de combustível
Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

(intoxicação, queimaduras)
5 8 3 120 Risco Tolerável

\Sempre que possível substituir as substâncias quimicas ou perigosas por produtos menos nocivos;

\Verificar previamente as FDS das substâncias quimicas e perigosas, garantindo o acondicionamento 

adequado e seguro;

\Garantir que o acesso a áreas de substâncias quimicas e perigosas é efetuado por colaboradores autorizados 

e informados dos riscos a que estão expostos;

\A área de armazenamento de substâncias quimicas e perigosas deve ser arrejada, devidamente ventilada (se 

possível por extração mecância) e seca;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

Possuir lava-olhos de mergência no local;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

2 8 2 32 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em GSE/viaturas Esporádica Abastecimento do reservatório de combustível
Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

(intoxicação, queimaduras)
5 10 3 150 Risco Elevado

\Cumprir com as orientações e procedimentos remetidos para a Operação em causa;

\Não fumar ou foguear no local ou próximo deste;

\Não utilizar telemóvel junto ao espaço;

\Verificar a existência de resíduos/derrames no local, sinalizando-os, contendo-os e eliminando os mesmos.

2 10 2 40 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em GSE/viaturas Regular Abastecimento de GSE/equipamentos
Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

(intoxicação, queimaduras)
5 8 3 120 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações e procedimentos remetidos para a Operação em causa;

\Não fumar ou foguear no local ou próximo deste;

\Não utilizar telemóvel junto ao espaço;

\Verificar a existência de resíduos/derrames no local, sinalizando-os, contendo-os e eliminando os mesmos.

2 8 2 32 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Transporte de gasolina no recepiente (vasilhame) 

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 3 36 Risco Baixo

\Não respirar as substâncias quimicas e perigosas manuseadas, mantendo o recipiente fechado e afastado das 

vias respiratórias;

\Garantir que o acesso a áreas de substâncias quimicas e perigosas é efetuado por colaboradores autorizados 

e informados dos riscos a que estão expostos;

\A área de armazenamento de substâncias quimicas e perigosas deve ser arrejada, devidamente ventilada (se 

possível por extração mecância) e seca;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

Possuir lava-olhos de mergência no local;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19



Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Transporte de gasolina no recepiente (vasilhame) 

Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

(intoxicação, queimaduras)
5 5 3 75 Risco Tolerável

\Sempre que possível substituir as substâncias quimicas ou perigosas por produtos menos nocivos;

\Verificar previamente as FDS das substâncias quimicas e perigosas, garantindo o acondicionamento 

adequado e seguro;

\Garantir que o acesso a áreas de substâncias quimicas e perigosas é efetuado por colaboradores autorizados 

e informados dos riscos a que estão expostos;

\A área de armazenamento de substâncias quimicas e perigosas deve ser arrejada, devidamente ventilada (se 

possível por extração mecância) e seca;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

Possuir lava-olhos de mergência no local;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Armazenamento de combústivel

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 3 36 Risco Baixo

\Sempre que possível substituir as substâncias quimicas ou perigosas por produtos menos nocivos;

\Verificar previamente as FDS das substâncias quimicas e perigosas, garantindo o acondicionamento 

adequado e seguro;

\Garantir que o acesso a áreas de substâncias quimicas e perigosas é efetuado por colaboradores autorizados 

e informados dos riscos a que estão expostos;

\A área de armazenamento de substâncias quimicas e perigosas deve ser arrejada, devidamente ventilada (se 

possível por extração mecância) e seca;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

Possuir lava-olhos de mergência no local;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Armazenamento de combústivel

Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

(intoxicação, queimaduras)
5 8 3 120 Risco Tolerável

\Cumprir com os procedimentos inerentes ao local/tarefa de armazenamento de combustíveis;

\Não fumar ou foguear no local ou na proximidade;

\Delimitar uma área de segurança, restringindo o acesso a terceiros;

\Não efetuar tarefas ou ações que possam gerar faíscas no local ou proximidades.

2 8 2 32 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Movimentação do reservatório de combustível Choque contra objetos (edema, fratura, outras lesões) 4 3 3 36 Risco Baixo

\Verificar previamente as áreas a circular, assegurando a inexistência de obstáculos;

\Utilizar os equipamentos de proteção individual inerentes e obrigatórios à tarefa.
3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Movimentação do reservatório de combustível Atropelamento (lesões diversas) 4 5 3 60 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações exigidas para circulação na Placa;

\Caminhar em zonas pedonais ou após verificação prévia de possibilidade de caminhar sem risco de choque 

em áreas comuns;

\Garantir a manutenção e verificação da manutenção dos equipamentos/viaturas que circulam na placa;

\Utilizar colete refretor de alta visibilidade.

3 5 3 45 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Movimentação do reservatório de combustível

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 3 36 Risco Baixo

\Sempre que possível substituir as substâncias quimicas ou perigosas por produtos menos nocivos;

\Verificar previamente as FDS das substâncias quimicas e perigosas, garantindo o acondicionamento 

adequado e seguro;

\Garantir que o acesso a áreas de substâncias quimicas e perigosas é efetuado por colaboradores autorizados 

e informados dos riscos a que estão expostos;

\A área de armazenamento de substâncias quimicas e perigosas deve ser arrejada, devidamente ventilada (se 

possível por extração mecância) e seca;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

Possuir lava-olhos de mergência no local;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Abastecimento dos equipamentos

Riscos associados a ignição_explosão/incêndio_ 

((intoxicação, queimaduras)
5 8 3 120 Risco Tolerável

\Cumprir com as orientações e procedimentos remetidos para a Operação em causa;

\Não fumar ou foguear no local ou próximo deste;

\Não utilizar telemóvel junto ao espaço;

\Verificar a existência de resíduos/derrames no local, sinalizando-os, contendo-os e eliminando os mesmos.

2 8 2 32 Risco Baixo out/19

Abastecimento de combustível em 

GSE/equipamentos/viaturas
Regular Abastecimento dos equipamentos

Exposição a agentes químicos e perigosos (doenças 

respiratórias, doenças cancerigenas, dermatites, 

alergias, etc)

4 3 3 36 Risco Baixo

\Sempre que possível substituir as substâncias quimicas ou perigosas por produtos menos nocivos;

\Verificar previamente as FDS das substâncias quimicas e perigosas, garantindo o acondicionamento 

adequado e seguro;

\Garantir que o acesso a áreas de substâncias quimicas e perigosas é efetuado por colaboradores autorizados 

e informados dos riscos a que estão expostos;

\A área de armazenamento de substâncias quimicas e perigosas deve ser arrejada, devidamente ventilada (se 

possível por extração mecância) e seca;

\Substâncias liquidas devem ser armazenadas em áreas inferirores a substâncias secas;

\Ao manusear substâncias quimicas e perigosas, utilizar idumentárias (farda) adequada;

\Efetuar a higienização das mãos após manuseio de susbtâncias quimicas ou perigosas;

Possuir lava-olhos de mergência no local;

\Seguir as recomendações efetuadas pela medicina do trabalho;

\Utilizar os EPI'S obrigatórios e recomendados.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Deslocação de e/para o trabalho Regular Circulação pedonal na via publica Acidente de viação (lesões diversas) 4 5 3 60 Risco Tolerável

\Possuir habilitação para condução da viatura;

\Cumprir o código de Estrada;

\Conduzir de modo defensivo;

\Não efetuar manobras perigosas;

\Utilizar apenas percursos autorizados, não efetuando desvios não identificados.

2 5 3 30 Risco Baixo out/19

Deslocação de e/para o trabalho Regular Circulação pedonal na via publica Atropelamento (lesões diversas) 5 8 3 120 Risco Tolerável
\Respeitar o código de estrada;

\Caminhar sobre passeios ou áreas definidas para o efeito;

\Agir de forma prudente e evitando acidentes.

2 8 3 48 Risco Baixo out/19

Deslocação de e/para o trabalho Regular Circulação pedonal na via publica 
Queda ao mesmo nível (edema, entorse, luxação, outras 

lesões)
4 3 3 36 Risco Baixo

\Respeitar a sinalética existente;

\Caminhar sobre passeios ou áreas definidas para o efeito;

\Agir de forma prudente e evitando acidentes;

\Verificar previamente as áreas de circulação ao caminhar.

3 3 3 27 Risco Baixo out/19

Manutenção de Aeronaves em Linha Regular

Contato com superficies contaminadas (Escadas, 

cadeiras, estrutura interior da aeronave) por vírus, 

bactérias, entre outros agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção durante a execução de tarefas;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término de cada serviço;

\Em situações de confirmação de passageiros ou tripulantes com sintomas virais, aguardar a higienização da 

aeronave pelas equipas destinadas para o efeito para posteriormente efetuar a manutenção da aeronave.

4 5 4 80 Risco Tolerável jun/20

Manutenção de Aeronaves em Linha Regular Contato com tripulações ou pax com sintomas virais
Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas e máscaras de proteção;

\Somente deve ser permitida a entrada ou saída da aeronave se estritamente necessário;

\Manter distância de segurança das tripulações e/ou pax (2 metros);

\Solicitar documentação previamente (email, msm, plataformas,etc.) de modo a evitar contatos próximos com 

Tripulações;

\Priveligiar os contatos via rádio, telefone, etc. ao invés do contato presencial;

\Não contatar fisicamente, eliminando o cumprimento físico ou outros desnecessários;

\Em caso de necessidade extrema, e ao contatar com a documentação ou outros artigos,  efetuar de seguida 

(logo após término da tarefa) a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou utilizar o gel 

desinfetante;

\Após término de cada serviço os TMA's deverão sempre higienizar as mãos com água e sabão durante 20 

segundos.

4 5 4 80 Risco Tolerável jun/20



Venda e reserva de bilhetes (Balcões de Venda) Regular

Contato com superficies contaminadas (Balcão, 

Cartões de Identificação, Dinheiro, Multibanco, etc.) 

por vírus, bactérias, entre outros agentes 

infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Em caso de epidemia declarada optar pelo teletrabalho.

\Utilizar luvas de proteção;

\Criar distância de segurança (2 metros) na área de atendimento, utilizando barreiras acrilicas transparentes 

com ranhura para colocação de documentação, dinheiro, etc. ou em alternativa criar barreiras delimitadas por 

fitas;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

atendimento.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20

Venda e reserva de bilhetes (Balcões  de Venda) Regular Contato com passageiros com sintomas virais
Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Em caso de epidemia declarada optar pelo teletrabalho.

\Utilizar máscaras e luvas de proteção;

\Utilizar viseira de proteção;

\Criar distância de segurança (2 metros) na área de atendimento, utilizando barreiras acrilicas transparentes 

com ranhura para colocação de documentação, dinheiro, etc. ou em alternativa criar barreiras delimitadas por 

fitas;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

atendimento.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20

Check-in Regular

Contato com superficies contaminadas (Balcão, 

documentação, etc.) por vírus, bactérias, entre 

outros agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Solicitar através de mensagens encaminhadas aos pax, e a todos a quem seja possível, o check in on line;

\Utilizar luvas de proteção;

\Criar distância de segurança na área de check-in, utilizando  barreiras delimitadas por fitas e definindo no 

pavimento áreas obrigatórias de distância de segurança;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

atendimento.

4 5 4 80 Risco Tolerável jun/20

Check-in Regular Contato com passageiros com sintomas virais
Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Solicitar através de mensagens encaminhadas aos pax, e a todos a quem seja possível, o check in on line;

\Utilizar máscaras e luvas de proteção;

\Utilizar viseira de proteção;

\Criar distância de segurança na área de check-in, utilizando  barreiras delimitadas por fitas e definindo no 

pavimento áreas obrigatórias de distância de segurança;

\Solicitar ao pax que evidêncie a sua documentação, evitando o contato direto com esta;

\Efetuar a higienização das mãos com gel desinfetante após cada atendimento.

4 5 5 100 Risco Tolerável jun/20

Lost in Found Regular
Contato com superficies contaminadas por vírus, 

bactérias, entre outros agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

atendimento.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20

Lost in Found Regular Contato com passageiros com sintomas virais
Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar máscaras e luvas de proteção;

\Utilizar viseira de proteção;

\Criar distância de segurança (2 metros) na área de atendimento, utilizando barreiras acrilicas transparentes 

com ranhura para colocação de documentação, dinheiro, etc. ou em alternativa criar barreiras delimitadas por 

fitas;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

atendimento.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20

Assistência a passageiros - Encaminhamento de pax Regular
Contato com superficies contaminadas por vírus, 

bactérias, entre outros agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção;

\Criar distância de segurança (2 metros) na área de atendimento, delimitando corredores com fitas e 

identificando no pavimento áreas de permanência (enquanto aguardam na fila de embarque);

\Solicitar ao pax que evidêncie a sua documentação e passe o cartão de embarque para validação;

\No desembarque solicitar aos pax que mantenham distância de segurança entre si e entre os funcionários (2 

metros);

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término do embarque/desembarque;

\As equipas de limpeza devem desinfetar os locais (balcões de embarque, teclado, etc.) após término do 

embarque de cada voo.

4 5 4 80 Risco Tolerável jun/20

Assistência a passageiros - Encaminhamento de pax Regular Contato com passageiros com sintomas virais
Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar máscara e luvas de proteção;

Utilizar viseira de proteção;

\Somente deve ser permitida a entrada ou saída da aeronave se estritamente necessário;

\Criar distância de segurança (2 metros) na área de atendimento, delimitando corredores com fitas e 

identificando no pavimento áreas de permanência (enquanto aguardam na fila de embarque);

\Solicitar ao pax que evidêncie a sua documentação e passe o cartão de embarque para validação;

\No desembarque solicitar aos pax que mantenham distância de segurança entre si e entre os funcionários (2 

metros);

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término do embarque/desembarque.

4 5 5 100 Risco Tolerável jun/20

Triagem e entrega de bagagem Regular

Contato com superficies contaminadas (Bagagem) 

por vírus, bactérias, entre outros agentes 

infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término de cada tarefa.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20

Carregamento e descarregamento da aeronave Regular

Contato com superficies contaminadas (Bagagem, 

Correio ou Carga) por vírus, bactérias, entre outros 

agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término de cada tarefa.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20

Expedição e exportação de carga/material Regular

Contato com superficies contaminadas (Carga, 

Correio, Documentação, etc.) por vírus, bactérias, 

entre outros agentes infecciosos.

Exposição a microorganismos (Doenças, Vírus, 

Bactérias, etc.)
5 5 5 125 Risco Elevado

\Utilizar luvas de proteção;

\Efetuar a higienização das mãos com água e sabão durante 20 segundos ou com gel desinfetante após 

término de cada tarefa.

4 5 3 60 Risco Tolerável jun/20
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