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Resumo:  
A condução de uma viatura na estrada é, em numerosas situações, um risco profissional, sendo 
que esse risco deverá ser avaliado e integrado na política de prevenção de riscos profissionais das 
empresas, tal como os demais riscos inerentes à atividade global dessas mesmas empresas. 
Contudo, grande parte delas não adota esta abordagem, ignorando riscos a que os seus 
trabalhadores estão expostos e não classificando, como acidentes de trabalho, os acidentes 
rodoviários em trabalho que resultam em dano para o trabalhador. Por isso, com o presente texto 
procura-se vincar a importância da segurança rodoviária ocupacional em trabalho, e a necessidade 
das empresas adotarem estratégias e ações para a concretizarem. Para se reforçar a pertinência e 
as potencialidades dessas intervenções, utilizam-se dados de uma investigação-ação de segurança 
rodoviária ocupacional realizada numa empresa da área das infraestruturas de telecomunicação e 
eletricidade. 
 
Palavras-chave: Segurança rodoviária em trabalho, riscos profissionais, acidentes de trabalho 
em condução. 
 
Abstract:  
The driving of a vehicle on the road in many situations is a professional risk, and this risk must be 
evaluated and integrated into the companies policy of occupational risks prevention, as well as 
other risks inherent in the overall activity of these companies. However, most of them do not take 
this approach, ignoring the risks to which their workers are exposed and do not classify, as work 
accidents, the road accidents in work that result in damage to the worker. Therefore, this text seeks 
to emphasize the importance of occupational road safety at work, and the need for companies to 
adopt strategies and actions to achieve it. In order to reinforce the pertinence and the potential of 
these interventions, are used data from an action-research of occupational road safety carried out 
in a company of the area of telecommunications and electricity infrastructures. 
 
Keywords: Road safety at work, occupational hazards, driving accidents. 
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1. Introdução 
A história testemunha a ânsia que o ser humano sempre sentiu em se deslocar nas diferentes zonas 

geográficas. Ao longo de muitos séculos, os meios de transporte tradicionais usavam como energia 

a robustez humana e a força dos animais. Durante o período da Revolução Industrial, apareceram 

as primeiras máquinas com motores a vapor. Alguns inventores destacaram-se com as suas 

descobertas, tais como, por exemplo, Rudolf Diesel com os motores de explosão e Henry Ford 

com a conceção do “Modelo T”, que acabaram por contribuir para o desenvolvimento e 

massificação da “Era do automóvel”. 

A palavra "automóvel" surgiu na França em 1875 e vem do grego autos, que significa "por si só" 

e do latim mobilis, que quer dizer "móvel", segundo Visão Motores (2009). Em “1895 chega a 

Portugal o primeiro automóvel, um veículo da marca Panhard & Levassor, importado de Paris pelo 

IV Conde de Avilez. Com uma cilindrada de 1290 cc, potência de 4cv de 750 rotações por minuto, 

o automóvel atingia uma velocidade máxima de 30 km por hora” (Museu dos Transportes e 

Comunicações, 2014). “A entrada desta estranha “mercadoria” na Alfândega de Lisboa levanta, 

desde logo, a dúvida sobre que taxa aduaneira aplicar: seria uma máquina agrícola ou uma 

locomobile (máquina movida a vapor) (Idem). 

Na primeira viagem que realiza entre Lisboa e S. Tiago do Cacém à velocidade de 15 Km/h, este 

veículo é protagonista do 1º acidente de viação no nosso país ao atropelar um burro a 11 de outubro 

de 1895. O dono vê-se, então, recompensado com a quantia de dezoito mil réis, o triplo do valor 

de um burro naquela época”, segundo Texto de Museu dos Transportes e Comunicações (2014). 

“Foi, também, pelo caminho que houve a necessidade de proceder ao primeiro reabastecimento, 

também mal sucedido. À falta de outro combustível, decidiram encher o depósito com petróleo de 

iluminação, o que fez com que o motor não trabalhasse” (Idem). Seguiu-se a primeira reparação, 

que poderá também classificar-se como a primeira "assistência em viagem", já que para seguir 

viagem foram obrigados à completa limpeza do motor. Após atestado com combustível próprio, 

que, entretanto chegara, provavelmente transportado em carroças, prosseguiu viagem. 

Conta-se que o Conde de Avilez, embora as viagens fossem bastante duras, devido não só ao estado 

das estradas, mas também ao facto de os rodados do carro não serem muito diferentes dos das 

carroças, em madeira e com aros de ferro, se deslocava bastantes vezes no seu novo veículo, 

destacando-se, de entre as suas épicas viagens, umas idas a Beja e a Évora”, segundo Barreiro 

(2010). “A ideia de IV Conde de Avilez na aquisição de tal tipo de veículo era a de se poder 

transportar de forma mais rápida e confortável de Santiago do Cacém às suas propriedades no 

Alentejo. Ou seja, um caso de “segurança rodoviária em trabalho”, o primeiro acidente rodoviário 
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em Portugal está intimamente ligado com a segurança rodoviária em trabalho,” segundo Silveira 

(2008). 

Assim, deu-se início às estatísticas de acidentes rodoviários, assustadoras e preocupantes, que ao 

longo dos anos têm apresentado consequências devastadoras. Em consequência da ampla 

flexibilidade e mobilidade das vias rodoviárias, passou a haver uma maior distância entre as zonas 

de habitação e os locais de trabalho, fomentando o desenvolvimento das cidades e o progresso das 

regiões. Assim, o aumento da mobilidade provocou um crescimento nos serviços e do comércio, 

bem como as atividades produtivas, quer no plano local, quer no internacional, reduzindo as 

disparidades regionais e potenciando o bem-estar das populações.  

Alguns países têm conferido especial atenção à segurança rodoviária, desde 2003, na continuação 

da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, foram sendo efetuadas as estatísticas a nível 

da segurança rodoviária, devido ao aumento da taxa de mortalidade, lesões e deficiências 

resultantes de acidentes no trânsito. Garantir um transporte seguro, eficiente é algo que deve ser 

considerado pelas organizações e tido em conta para garantir um crescimento sustentável. 

Sensivelmente, 1 bilhão de veículos permanecem nas estradas de todo o mundo, e esse número 

tenderá a aumentar dentro de pouco tempo, segundo o European Transport Safety Council (ETSC) 

(2014). 

O ano de 2015 foi o segundo ano consecutivo mais dramático para a segurança rodoviária, cerca 

de 26.300 pessoas perderam a vida nas estradas na União Europeia, em comparação com 2014, 

onde morreram cerca de 25.970, o que representa um aumento de 1% (ETSC, 2014). Somente há 

pouco tempo é que a sinistralidade rodoviária em trabalho, ou seja, segurança rodoviária 

ocupacional, começou a ser estudada com o fundamento de se transmitir o conhecimento comum 

aos princípios atuais e ao nível da sinistralidade (mortos, incapacidades físicas, dias perdidos e 

causas) e os seus fatores de interação, ao nível dos seus custos, de forma a tentar combater este 

flagelo. Logo, este fenómeno permanece insuficientemente estudado e desenvolvido a nível global, 

o que por si só, coopera para dificultar a tendência para a supressão de informação geral 

relativamente ao tema e para a inexistência de atos no propósito de se prevenir a sinistralidade, 

quer na conjuntura da segurança rodoviária, quer no âmbito da segurança do trabalho. 

A falta de consciencialização da sociedade para a questão da sinistralidade rodoviária em trabalho 

é consequência da falta de conhecimento provido pelos Estados e pelas organizações relacionadas 

com a Segurança e Saúde do Trabalho (SST) e a Segurança Rodoviária. O alerta para o verdadeiro 

problema de saúde pública que é a sinistralidade rodoviária foi mencionado pela Organização 

Mundial de Saúde, no seu relatório sobre a prevenção das lesões devidas aos acidentes rodoviários 

em 2004, talvez tenha sido este o passo decisivo para se integrar nas ações globais de segurança 
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rodoviária, nas ações promocionais e de informação da prevenção dos acidentes rodoviários em 

trabalho, e da sua dualidade face aos acidentes rodoviários no geral (Silveira, 2008). 

A Segurança Rodoviária Ocupacional compreende o conjunto de metodologias adequadas à 

prevenção de acidentes rodoviários em trabalho, tendo como campo de ação o reconhecimento e 

o controlo dos riscos associados ao sistema de transportes rodoviários de uma organização 

(Mondelo et al., 2006). Logo, as tarefas realizadas em contexto rodoviário ou em que a parte 

rodoviária acaba por ser intrínseca têm que ser consideradas nas avaliações de riscos, como um 

fator de risco acrescido, mesmo nas atividades profissionais em que a condução não é a atividade 

principal. São diversas as profissões em que a condução é a essência da atividade ou ocupa uma 

larga percentagem do tempo de trabalho (ex: transporte pesado e ligeiro de mercadorias, transporte 

de passageiros, etc.), noutros casos não é a essência, mas os profissionais despendem várias horas 

a conduzir, estando, por isso, suscetíveis a riscos rodoviários (ex: comerciais, técnicos de 

manutenção, técnicos de segurança de serviços externos, forças policiais, etc.). Deste modo, 

conclui-se que a condução de uma viatura na estrada é, em numerosas situações, um risco 

profissional, sendo que esse risco deverá ser avaliado e integrado na política de prevenção de riscos 

profissionais das empresas, tal como os demais riscos inerentes à atividade global dessas empresas. 

O seu tratamento, nomeadamente nos métodos de avaliação de riscos e no seu controle, deve 

merecer uma atenção especial (Silveira, 2008). Com o presente defende-se precisamente isso e 

procura-se evidenciar com dados de um trabalho realizado numa organização que atua na área das 

telecomunicações e eletricidade, com inúmeros trabalhadores em circulação rodoviária 

diariamente. Serão partilhados dados e estratégias de recolhas de elementos necessários para a 

realização de uma robusta avaliação e controlo dos riscos. Em particular, serão sistematizados e 

mobilizados dados decorrentes da análise dos acidentes de trabalho e incidentes rodoviários na 

empresa, da análise da plataforma de gestão da frota de viaturas da empresa e da análise dos 

questionários de Segurança Rodoviária Ocupacional utilizados no processo de consulta aos 

trabalhadores de quatro projetos da empresa. 

 

2. Indicadores de Segurança Rodoviária Ocupacional 
 

2.1. Em Portugal 
O mundo do trabalho mudou consideravelmente ao longo dos últimos anos e os trabalhadores, 

geralmente, têm de conduzir várias horas, com a crescente distância entre a empresa e os clientes, 

a necessidade de entregar mercadorias em prazos cada vez mais apertados, clientes mais exigentes, 

tempos para deslocação mais curtos, entre outros aspetos. Cada vez mais, conduzir faz parte da 

atividade profissional quando viajando em missão, e, neste contexto, torna-se premente a correta 
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identificação de perigos e avaliação dos riscos, para esta atividade muitas vezes desconsiderada, 

na avaliação das atividades dos trabalhadores. 

O regime jurídico dos Acidentes de Trabalho enquadra-se na Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro. A 

legislação Portuguesa engloba os acidentes de trajeto na definição de acidentes de trabalho, no 

entanto, estes acidentes estão excluídos do tratamento estatístico, efetuado pelo Gabinete de 

Estratégia e Planeamento (GEP) – organismo responsável pelas estatísticas nacionais da 

sinistralidade laboral. Segundo os dados de 2013 do GEP (2015), 58 dos acidentes mortais 

ocorreram aquando da “condução/presença a bordo de um meio de transporte – equipamento de 

movimentação” (representa 40,0%). Sendo que a “perda total ou parcial de controlo de máquina 

ou meio de transporte (equipamento manuseado, ferramenta manual, objeto, animal)” esteve na 

base de 59 mortes (37,8%), logo, o agente material associado ao desvio mais frequente foi o 

veículo terrestre em 53 acidentes (35,8%), tendo resultado 46 mortes do contacto com este tipo 

veículo (Idem). 

Embora estes dados não englobem os acidentes de trajeto, fica patente a necessidade de se intervir 

na prevenção dos acidentes rodoviários. Torna-se premente a carência de se averiguar os acidentes 

de trajeto durante o tempo de trabalho (segurança rodoviária ocupacional). Já que dos 185.698 

acidentes de trabalho, 4.936 são devidos à condução/presença a bordo de um meio de transporte 

(Idem). Desses 4.936 acidentes, com 26,7%, estão acidentes na atividade de transportes e 

armazenagem, que estão fortemente associadas à condução de veículos. Mas pela análise de todas 

as atividades, denota-se a existência de acidentes na condução/presença a bordo de um meio de 

transporte. Até nas atividades administrativas e dos serviços de apoio se evidenciam acidentes, 

sendo uma percentagem menor (7,2%,), já que a condução não é ação principal (Idem). 

Ainda segundo dados do GEP, dos 128 acidentes de trabalho mortais, 44, ou seja 34,4%, são 

devidos à condução/presença a bordo de um meio de transporte. Os acidentes na atividade de 

transportes e armazenagem contribuem com uma taxa de 25%. O Eurostat (2008) desenvolveu 

indicadores estruturais para a UE-27, a análise dos dados revela que 29% dos acidentes de trabalho 

fatais são devido à perda de controlo dos meios de transporte ou equipamento de manipulação 

(contra 4% para acidentes não-fatais). Este tipo de desvio é, por conseguinte, a primeira causa de 

acidentes de trabalho mortais. Os principais tipos de veículos envolvidos incluem veículos ligeiros 

de passageiros, em 42% dos casos, veículos pesados (camiões, autocarros, camionetas), em 28% 

dos casos, e veículos de duas ou três rodas, em 6% dos casos.  

Ainda importa reter que cerca de 22% das colisões fatais ocorreram em "transporte terrestre" e 

16% na "construção". Em termos de ocupação, 34% das vítimas de tais acidentes eram “condutores 

e operadores de equipamentos móveis”. Mais de 18% dos acidentes de trabalho fatais envolveram 
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o agente material do desvio “veículos ligeiros de mercadorias e de passageiros”. Os veículos 

ligeiros de passageiros foram envolvidos em cerca de 42% dos acidentes fatais devido à perda de 

controlo dos meios de transporte, enquanto os veículos pesados estavam envolvidos em cerca de 

28% dessas mortes. Para o desvio "perda de controlo dos meios de transporte ou equipamento de 

manuseamento", os principais agentes materiais observados foram “veículos ligeiros de transporte 

de mercadorias ou dos passageiros”, em 41,7% dos casos e “veículos pesados como camiões, 

autocarros (transporte de passageiros) ”, em 28,2% dos casos (Eurostat, 2008).  

 

2.2. Em Espanha 
A estatística da sinistralidade laboral, em Espanha, é da responsabilidade da Subdireção Geral de 

Estatísticas Sociais e Laborais do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais. Sendo que esta 

estatística trata os acidentes “in itinere” de forma separada dos demais acidentes de trabalho. Os 

dados sobre os acidentes rodoviários de trabalho em missão não são separados dos demais dados 

sobre acidentes de trabalho, mas constata-se um tratamento estatístico cuidado e profundo.  

Pela análise dos vários indicadores de sinistralidade laboral de 2015, verifica-se a dimensão dos 

valores possíveis da sinistralidade rodoviária em trabalho. Dos 1.244.178 acidentes de trabalho, 

529.248 são acidentes de trabalho com baixa e 714.930 acidentes de trabalho sem baixa, sendo 

que 71.225 (cerca de 13.5%) são acidentes com baixa “in itinere”. A sinistralidade rodoviária tem 

vindo a “estacionar” no país, no que concerne a acidentes com veículos terrestres. Nos anos de 

2015 e 2016 verificaram-se 26.788 e 28.602 acidentes, respetivamente, sendo que destes acidentes, 

86 e 83 foram mortais. Destes acidentes, 52,2% foram acidentes com veículos ligeiros de cargas e 

passageiros. Dos 515 acidentes mortais, 83 foram provocados por veículos terrestres, o que 

corresponde a cerca de 16% do total de acidentes mortais (Seguridad Vial Laboral, s/d). 

 

2.3. França 
Existe uma forte consciencialização sobre a segurança rodoviária ocupacional em França. Esta 

consciencialização imergiu no seio do Institut National de Recherche et Sécurité (INRS) e da 

Caisse Nationale de L’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Os acidentes 

rodoviários de trabalho representam uma parte significativa do total de acidentes de trabalho e, 

nestes, incluem-se também os acidentes “in itinere”. Neste país, o risco rodoviário também é 

considerado um risco profissional e a sua prevenção é enfatizada, tal como acontece com os outros 

riscos ligados à atividade central da empresa, da responsabilidade do empregador. Assim, os dados 

estatísticos publicados separam os acidentes de trabalho em missão, dos acidentes de trabalho em 

trajeto. Sendo que o primeiro passo na prevenção dos acidentes rodoviários de trabalho começa na 

qualidade da recolha de dados. 
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De acordo com os dados da Direction des Risques Professionnels (2016), foram contabilizados 

624.525 acidentes de trabalho no ano de 2015, sendo 545 acidentes mortais. Destes acidentes, 24% 

são da atividade dos serviços, cerca de 18% de atividades de serviços, comércio e indústrias de 

alimentação e 15% da área de transportes. No que concerne aos acidentes mortais, a atividade de 

transportes detém o maior número, 134 de 545 (24,6%) acidentes. Os dados estatísticos também 

referem os acidentes de trabalho de acordo com as atividades e meios de transporte, onde se pode 

verificar que os acidentes com transportes terrestres de passageiros (normais) foram 2.131, e tendo 

sido registados 4 acidentes mortais. Registaram-se 1.067 acidentes referentes a outros transportes 

terrestres de passageiros, contabilizando-se 3 acidentes mortais. Ainda se pode aferir que no 

aluguer de veículos ligeiros para viagens de curta duração verificaram-se 250 acidentes e que no 

aluguer de veículos ligeiros para viagens de longa duração registaram-se 10 acidentes. Também 

se registaram 283 acidentes com transportes terrestres de passageiros (quatro mortais) e 141 

acidentes com outros transportes terrestres de passageiros, sendo 2 mortais. 

 
3. Caso de estudo de segurança rodoviária em trabalho 
 
3.1. Caracterização da Empresa 
O caso de estudo usado neste texto diz respeito a uma empresa na área das Telecomunicações e 

Eletricidade. Esta empresa foi criada em 1984, tendo como principal atividade no seu início a 

conceção e implementação de instalações elétricas. A evolução da empresa ao longo dos anos 

conduziu a uma diversificação do âmbito de atuação, alinhando agora a sua atividade no 

desenvolvimento de projetos de Engenharia e infraestruturas, nas áreas de Eletricidade e 

Telecomunicações. 

O seu principal objetivo é proporcionar aos seus clientes soluções globais, desde a conceção do 

projeto, construção e posterior manutenção. Em 1998, Marrocos foi a sua primeira 

internacionalização e duas décadas depois está implantada em 7 países. Toda a estratégia de 

desenvolvimento é sustentada na inovação, diversificação e qualidade das soluções apresentadas, 

beneficiando das sinergias e de todo o background da organização. O elevado know-how e 

capacidade técnica das suas equipas permite-lhe ter um serviço reconhecido, sendo parceira das 

principais operadoras de telecomunicações, fornecedores de tecnologia desta área e dos 

distribuidores de energia elétrica nos países onde opera. 

Esta área de atividade está organizada em três vertentes: Serviços, Produto e Consultoria. A 

empresa possui uma estrutura dimensionada e especializada para infraestruturas: 

− Linhas de Transporte de Energia - MAT de 150 kV, 220 kV, 400 kV e 765 kV; 



Segurança rodoviária em trabalho numa empresa de telecomunicações e eletricidade 
  175 

 

− Projeto de Linhas de Distribuição e Transporte de Energia; 

− Subestações MT, AT e MAT; 

− Redes de Distribuição de Energia - AT, MT e BT; 

− Trabalhos em Tensão - MAT, AT, MT e BT. 

Esta estrutura é complementada com equipas especializadas na operação e manutenção nas 

diversas áreas de intervenção, desta forma consegue cobrir toda a cadeia de valor ao nível dos 

projetos de Energia. Grande parte das suas equipas encontra-se em constante mobilidade 

geográfica, daí que a empresa disponha de um parque automóvel significativo.  

 
3.2. Análise dos acidentes de trabalho e incidentes rodoviários 
De forma a recolher inputs para a avaliação de riscos e para a implementação do sistema de gestão 

de segurança rodoviária ocupacional nesta empresa, foram analisados os acidentes de trabalho 

ocorridos nos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como os incidentes rodoviários. Como se constatou 

na análise do estudo de arte, os acidentes rodoviários tendem a não estar incluídos nas estatísticas 

de acidentes de trabalho, na empresa em estudo acontecia a mesma coisa. A análise estatística 

realizada não incluía os incidentes e acidentes rodoviários, pelo que tiveram que ser tratados à 

parte. 

 

Acidentes de trabalho 

No triénio de 2014, 2015 e 2016, registaram-se 38, 50 e 36 acidentes de trabalho respetivamente 

(Figura 1). Também se evidencia um aumento do número de acidentes entre 2011 e 2015, 

diminuindo a partir daí. 

Figura 1 – N.º de acidentes de trabalho 

 

 

Da análise dos acidentes de 2014, verifica-se que os mais relevantes ocorreram devido a posturas 

incorretas (maus jeitos), devido a bater contra/choque e projeção de partículas (Figura 2). No ano 

de 2015 foram devidos a bater contra/choque, a posturas incorretas (maus jeitos), queda ao mesmo 

nível e contacto com corrente elétrica. Enquanto em 2016, foram devidos a bater contra/choque, a 

posturas incorretas (maus jeitos) e queda ao mesmo nível. Em suma, encontra-se um padrão de 
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causas associado aos acidentes da empresa. Sendo que as causas que se constatam com maior 

frequência, para a ocorrência dos acidentes de trabalho, no período em estudo, foram, então, as 

posturas incorretas, o bater contra, o desequilíbrio e a projeção de partículas.  

 

Figura 2 – Acidentes/causas imediatas 

 

 

No ano de 2014, com um total de 38 acidentes de trabalho, foram verificadas 762.085 horas-

homem trabalhadas, perfazendo um índice de frequência de 51 (Figura 3). No ano de 2015 

ocorreram um total de 50 acidentes de trabalho, sendo as horas-homem trabalhadas no valor de 

795.024 horas, perfazendo um índice de frequência no valor de 62, onde se atingiu o valor mais 

elevado, justificado pelo maior número de acidentes ocorridos. Já no ano 2016 ocorreram 36 

acidentes de trabalho, sendo as horas-homem trabalhadas no valor de 845.340 horas, perfazendo 

um índice de frequência no valor de 44. 

 

Figura 3 – Índice de frequência (número de acidentes de trabalho, pelo número de horas/ homem 

trabalhadas, por 1.000.000) 

 

 

Da análise efetuada ainda se conseguiu aferir que, dos 38 acidentes de trabalho ocorridos no ano 

de 2014, resultaram cerca de 811 dias perdidos (Figura 4). No que respeita ao ano de 2015, os 50 

acidentes de trabalho registados originaram 611 dias perdidos e no ano de 2016 os 36 acidentes de 

trabalho sucedidos geraram 404 dias perdidos. Consegue-se concluir que no ano de 2014, apesar 
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de ter um número de acidentes de trabalho inferior ao do ano de 2015, se registou um maior número 

de dias perdidos, devendo-se à gravidade das lesões em si.  

 

Figura 4 – Índice de Gravidade (número de dias úteis perdidos, pelo número de horas/ homem 

trabalhadas, por 1.000.000) 

 

 

Da análise realizada dos acidentes de trabalho ocorridos no triénio de 2014, 2015 e 2016, 

conseguiu-se constatar que, apesar de um aumento de acidentes de trabalho no ano de 2015, a 

gravidade dos mesmos foi menor. A generalidade dos acidentes de trabalho assinalados foi devido 

a posturas incorretas (maus jeitos) e a bater contra. 

 

Incidentes rodoviários ocupacionais 

Os incidentes rodoviários ocupacionais não se encontram dentro das estatísticas de acidentes de 

trabalho. Contudo, é efetuado pelo departamento de logística, através do gestor de frota, a 

compilação de todos os sinistros reportados com as viaturas. Essa análise está a efetuar-se desde 

2014. A compilação dos dados permitiu verificar que no ano de 2014 registaram-se 52 incidentes, 

no ano de 2015 foram 83 incidentes, denotando-se aqui um aumento significativo de incidentes 

rodoviários ocupacionais. Porém, no ano de 2016 os incidentes rodoviários ocupacionais tiveram 

um pequeno decréscimo com 72 incidentes. 

Analisando agora as características destes incidentes, evidenciou-se que a idades dos acidentados 

variou entre os 20 e os 65 anos. No entanto, é a faixa etária dos 26 e os 35 onde se registaram mais 

incidentes rodoviários ocupacionais, representando 29,5%, 43,5% e 38,2%, dos incidentes 

rodoviários assinalados (anos de 2014, 2015 e 2016). 

No que respeita aos anos do serviço na empresa destes condutores, variam entre 1 ano até aos 32 

anos de serviço, sendo os trabalhadores que tem até aos 5 anos ao serviço da empresa que registam 

41% dos incidentes rodoviários ocupacionais. 
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Constatou-se da análise efetuada que no ano de 2014 (Figura 5), 81% dos incidentes rodoviários 

deveram-se a embates, em que as viaturas estão as duas em movimento e o embate efetuou-se pela 

traseira/frente ou lateral das viaturas. No caso dos incidentes em que as viaturas embatem 

frontalmente, designou-se por colisão, e estes contribuíram com 9%. Com uma percentagem de 

4% verificaram-se os incidentes em que a causa foi o despiste. Com 2% verificaram-se os 

capotamentos das viaturas, projeção de matérias que embatem nas viaturas e furto de viaturas. Não 

sendo o furto das viaturas propriamente um incidente rodoviário ocupacional, foram 

contabilizados por terem uma expressão significativa na perda de dados materiais, relacionados 

com as viaturas, e com perturbação funcional do trabalhador. 

 

Figura 5 – Tipo de incidente rodoviário 2014 

 

 

Relativamente ao ano de 2015 (Figura 6), 60% dos incidentes rodoviários deveram-se a embates, 

sendo que neste âmbito foi considerado que as viaturas estão as duas em movimento e que o embate 

efetuou-se pela traseira/frente ou lateral das viaturas. O choque é caraterizado pelos incidentes em 

que a viaturas sofreram um embate, sem ser com outra viatura (muros, separadores, etc.) ou em 

que a viaturas aparecem danificadas (retrovisor partido, portas riscadas, etc.), sendo que estes 

incidentes contribuem com 19%. Com 13% surge o furto de viaturas. No caso de incidentes em 

que as viaturas embatem frontalmente, designou-se os incidentes por colisão, e estes contribuíram 

com 7%. Com uma percentagem de 1% estão os incidentes em que a causa foi o despiste. No que 

concerne com o ano de 2016 (Figura 7), destacam os 52% dos incidentes rodoviários ocupacionais 

se deverem a embates e 36% serem decorrentes de choques.  
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Figura 6 - Tipo de incidente rodoviário 2015 Figura 7 – Tipo de incidente rodoviário 2016 

 

 

 

 

Em conclusão, denota-se que os incidentes rodoviários ocupacionais analisados dizem respeito, 

maioritariamente, a condutores com idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos. A maioria dos 

trabalhadores sinistrados tem até cinco anos de serviço na empresa, representando cerca de 41%, 

58% e 42%, dos incidentes rodoviários ocupacionais dos anos de 2014, 2015 e 2016, 

respetivamente. A grande maioria dos incidentes decorreu de embates com outras viaturas a 

circular na via, assumindo valores significativos nos três anos em análise (81%, 60% e 52%, 

respetivamente). 

 
3.3. Análise da plataforma de gestão de viaturas 
A empresa dispõe de uma frota de viaturas, distribuídas pelas várias empresas do grupo, e devido 

ao aumento do número de viaturas, surgiu a necessidade de adquirir a plataforma FROTCOM, 

para obter um controlo e uma gestão da utilização das mesmas. O programa fornece os seguintes 

indicadores. 

− Gestão de ativos 

− Gestão de Custos 

− Veículos próximos 

− Relatórios 

− Planeamento e monitorização de rotas 

− Localização de veículos e monitorização de sensores 

− Análise do estilo de condução 

− Monitorização dos tempos de condução 

− Benefícios principais 

− Gestão de tarefas 

− Alarmes 

− Gestão de Combustível 

− Controlo de temperatura 
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Após análise do programa FROTCOM, foram selecionados quatro projetos para o caso de estudo, 

onde a condução, não sendo a atividade principal, representa um período considerável do dia de 

trabalho. As viaturas conduzidas são ligeiras e comerciais, dos modelos Renault kangoo, Opel 

Corsa e Renault Clio. Para a análise dos dados foram retirados os indicadores referentes ao mês 

de março, sendo este o período de referência no estudo. 

Foram recolhidos os indicadores correspondentes aos quatro projetos selecionados, na área das 

telecomunicações fixas e móveis, de forma a não identificar o cliente, classificou-se os projetos 

como A, B, C e D, pelo que aqui são analisadas todas as viaturas existes nesses projetos. Constatou-

se um total de 68 veículos distribuídos da seguinte forma: 

− Projeto A – 18 viaturas 

− Projeto B – 11 viaturas 

− Projeto C – 2 viaturas 

− Projeto D – 37 viaturas 

Todos estes projetos são relacionados com áreas de telecomunicações, sendo que a cada projeto 

está subjacente um cliente específico. Assim, as atividades desenvolvidas pelos colaboradores do 

projeto A estão relacionadas com a área da instalação e manutenção/avaria exterior, da fibra ótica 

e de uma dada área geográfica. No Projeto B, as atividades principais estão relacionadas com 

instalação de equipamento em casa de cliente e respetiva manutenção. O projeto C está relacionado 

com o acompanhamento de obra/supervisão. O Projeto D abrange todas as áreas das 

telecomunicações, desde a instalação em casa do cliente, à manutenção da rede de fibra ótica 

exterior e à instalação/manutenção de torres de telecomunicações. 

Em termos de características da circulação em via (Figura 8), nos projetos A e D as viaturas 

efetuam o maior tempo de trajeto em autoestrada / estrada nacional (43% e 52, respetivamente) e 

nos projetos B e C circulam maioritariamente em estrada nacional (55% e 36, respetivamente). 

Figura 8 – Tipo de estrada/ nº viaturas 

 

 

No que concerne aos quilómetros percorridos (Figura 9), verificamos que o projeto D foi o que 

mais quilómetros percorreu, no mês de referência, perfazendo um total de 151.411 km, efetuando 
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um total de 6.891 deslocações, com uma velocidade máxima atingida de 184 Km/h, e uma 

velocidade média de 80 km/h, registando um total de 790 alertas de excesso de velocidade, sendo 

estes alertas enviados segundo os limites praticados no código da estrada. As viaturas do projeto 

A percorreram, no mês de referência, um total de 57.396 km, efetuaram um total de 6.891 

deslocações, com uma velocidade máxima atingida de 184 Km/h e uma velocidade média de 80 

km/h, registando um total de 695 alertas de excesso de velocidade, sendo estes alertas enviados 

segundo os limites praticados no código da estrada. 

Já as viaturas do projeto B, no mês de referência, obtiveram um total de 43.501 km percorridos, 

efetuaram um total de 2.695 deslocações, atingindo uma velocidade máxima de 158 km/h e 

obtiveram uma velocidade média de 68 km/h, tendo obtido um total de 303 alertas por excesso de 

velocidade. No projeto C foram percorridos um total de 5.383 km, em 285 deslocações, sendo a 

velocidade máxima atingida de 191 km/h e uma velocidade média de 51 km/h, com um total de 

31 alertas por excesso de velocidade.  

Figura 9 - Quilómetros, deslocações, velocidades e alertas 

 

No que respeita às horas de trabalho diárias efetuadas pelos condutores das viaturas (Figura 10), 

desde o momento da primeira ativação da viatura até à sua paragem, verificou-se que os condutores 

do projeto A praticaram um máximo de 12:58 horas por um dia de trabalho, tendo um tempo de 

horas de condução de 6:02 horas, sem efetuar qualquer tipo de paragem, sendo que a viaturas 

atingiram, no mês de referência, um total de 2:50 horas em ralenti e um mínimo de 50 minutos 

entre paragens. Os condutores das viaturas do projeto B efetuaram um máximo de 11:42 horas por 

um dia de trabalho, com um tempo de condução máximo de 4:07 horas, sem paragens, tendo um 

total de 3:09 horas em ralenti e um mínimo de 1:42 horas entre paragens. No projeto C os 

condutores das viaturas atingiram um máximo de 12:14 horas por um dia de trabalho, com um 

total de 2:34 horas conduzidas, tendo registado cerca de 53 minutos em ralenti e um mínimo de 

3:41 horas entre paragens. No projeto D os condutores das viaturas perfizeram um total de 12:35 

horas por um dia de trabalho, tendo conduzido sem paragens durante 1:26 horas, estando em ralenti 

um máximo de 4:36 horas e um mínimo de 4:40 horas entre paragens. 
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Figura 10 - Horas de trabalho, condução, ralenti e duração das paragens 

 

Em termos de ocorrência de incidentes rodoviários ocupacionais (Figura 11), o projeto D foi um 

que registou o maior número, com um total de 39 incidentes, sendo o projeto C o que registou 

menos (apenas 1 incidente). Contudo, importa conjugar estes dados com o volume de viaturas 

associadas ao projeto, porque maior número de viaturas tende a representar maior probabilidade 

de ocorrência de incidentes. Os dados acabaram por confirmar essa premissa, já que o projeto D 

também é aquele com o maior número de viaturas (total de 37 viaturas) e o projeto C é o que tem 

menos (apenas 2 viaturas). 

Figura 11 - N.º Incidentes rodoviários ocupacionais 

 

3.4. Análise dos Questionários de Segurança Rodoviária Ocupacional 

De acordo com o artigo 18.º da Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, o empregador deve consultar por 

escrito, os trabalhadores, sobre diversos aspetos relacionados com as condições de segurança do 

trabalho. Para dar cumprimento a este requisito foram elaborados dois questionários para efetuar 

a consulta aos trabalhadores sobre a segurança rodoviária ocupacional. Um direcionado para os 

trabalhadores com funções de gestão de planeamento das equipas, sendo uma das tarefas a 

verificação dos alertas efetuados pelo programa FROTCOM, e o outro direcionado aos 

trabalhadores operacionais, cuja atividade secundária passa pela condução.  

Os questionários foram elaborados na plataforma Googledocs, enviando-se o link para 

preenchimento por via de correio eletrónico. A análise estatística foi efetuada separadamente, 

separando-se o bloco da gestão do da parte operacional, sendo os dados apresentados de seguida. 
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Questionário de SRO à gestão 

Este questionário incidiu sobre trabalhadores com funções de gestão de projetos. Foi enviado o 

questionário para onze gestores, sendo obtidas dez respostas. Na Figura 12 resume-se as primeiras 

variáveis analisadas, sendo de destacar o intervalo de idades entre os 34 e os 48 anos, que alguns 

já têm muitos anos de serviço na função e que três já sofreram sinistros. 

Figura 12 – Idade / Função / N.º sinistros 

 

 

Através da Figura 13 constata-se que, habitualmente, são realizadas mais horas de condução em 

trabalho, do que em lazer. Em média, cada gestor tem quatro condutores a seu cargo. Em termos 

de quilómetros percorridos por semana, os colaboradores de gestão tendem a efetuar uma média 

de 850 quilómetros, podendo chegar a alcançar 2500 quilómetros numa semana. Sendo que se 

encontram expostos aos riscos decorrentes da condução em cerca de 54% do seu tempo de 

trabalho. 

Figura 13 – Horas, condutores a cargo, km percorridos 

 

No que diz respeito à realização do check-in e check-out e à realização da verificação das condições 

de segurança da viatura (Figura 14), 80% afirmam ter conhecimento da realização deste 

procedimento. Todos os gestores responderam que consideram no planeamento que efetuam o 

tempo suficiente para os colaboradores efetuaram as deslocações sem proceder a incumprimentos 
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do código da estrada, nomeadamente tempos suficiente para não serem ultrapassadas as 

velocidades estabelecidas. 

A verificação da validade da carta de condução, bem como como a experiência e aptidão para a 

condução são tidas em conta por 80% dos inquiridos. Cerca de 70%, dos responsáveis de gestão 

dizem dar autonomia aos seus colaboradores, no que concerne à organização das deslocações, 

podendo estes combinar entre a deslocação de carro, comboio ou outros meios que considerem 

pertinentes. 

As viaturas são disponibilizadas com antecedência suficiente para os colaboradores efetuarem 

todas as verificações que considerem importantes antes do início da jornada de trabalho. Cerca de 

80 %, dos gestores de projeto consideram que as viaturas são adequadas às necessidades 

profissionais. A realização de exames oftalmológicos e auditivos fazem parte do protocolo interno 

de medicina do trabalho, mas apenas 70% responderam ter conhecimento da realização dos 

mesmos. 

Sendo da responsabilidade dos gestores de projeto, o planeamento das atividades diárias dos seus 

colaboradores, 80% dizem que consideram as pausas adequados para os tempos de deslocações 

necessárias, e procedem à análise, junto dos condutores de eventuais incidentes / acidentes 

ocorridos (Figura 15). Todos os inquiridos consideram fundamental que, aquando da 

aquisição/aluguer das viaturas, estas já venham equipadas com kit mãos livres, sendo que apenas 

70% diz existir kit mãos livres nas viaturas que utilizam. 

Figura 14 – Questões à gestão 1 a 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os gestores de projeto consideraram importante a formação sobre condução defensiva e a 

mais-valia da implementação de um sistema de gestão de segurança rodoviária ocupacional. 

Apenas 80%, dizem efetuar a verificação das condições de segurança da viatura, aquando da 
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realização de uma deslocação. Quando recebem uma notificação, por parte da plataforma 

FROTCOM através do sistema de localização, das viaturas a seu cargo, 50 % dos gestores de 

projeto dizem que reúnem com os colaboradores de forma a analisarem o motivo do alerta, os 

restantes referiram que avaliam o motivo da notificação, de forma a garantir que não volte a 

suceder o alerta em causa, e 10% diz desconhecer qual o procedimento a adotar. 

Figura 15 - Questões à gestão 8 a 14 

 

Questionário de SRO aos trabalhadores 

Para os colaboradores que efetuam os projetos analisados, e em que a condução é uma parte 

significativa do tempo de trabalho, foi também elaborado um questionário para efetuar a consulta 

sobre segurança rodoviária ocupacional. 

Foram enviados via correio eletrónico os questionários para os 68 colaboradores, tendo sido 

submetidas 50 respostas. As idades estão compreendidas entre os 22 e 65 anos, sendo que alguns 

já tiveram sinistros ao serviço da empresa (Figura 16). 

Figura 16 – Idade/Função/Nº sinistros 
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Pode-se verificar pela figura seguinte que, habitualmente, são efetuadas mais horas de condução 

em trabalho, do que em lazer (Figura 17). Estes colaboradores realizam uma média semanal de 

1000km, podendo chegar a alcançar 5000 km, em trabalho.  

Figura 17 - Horas conduzidas/condutores a cargo/km percorridos 

 

Na sua maioria, estes colaboradores dizem proceder às verificações das condições de segurança 

da viatura no início de cada jornada (80%) (Figura 18).  

Figura 18 - Gestão de viaturas 

 

Cerca de 98% conhecem a política de utilização e viaturas implementada na empresa, mas apenas 

78% concordam com a mesma. Sendo de carácter obrigatório na empresa a comunicação de avarias 

ou alertas dados pela viatura, todos os inquiridos referiram que informam o gestor de frota sobre 

o sucedido. 
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Na sua maioria, as viaturas são atribuídas a um colaborador pelo que não se verifica a troca de 

viatura, embora 22% referem não ter viatura fixa. Apesar de ter viatura atribuída, ou não, 96% diz 

proceder à verificação das condições de segurança aquando da utilização das mesmas. Sendo que 

os que efetuam a troca de viaturas, referem que aquando da devolução, é efetuado um check-out 

às condições de segurança para proceder à sua entrega. 

Sendo de carácter obrigatório todas as viaturas de serviço da empresa estarem equipadas com 

extintor, colete refletor e de triângulo de advertência, apenas 80% referiram saberem da existência 

destes equipamentos. 

Embora o plano de trabalhos e organizar as suas deslocações, sejam efetuados pelos gestores de 

projeto, 76% dos colaboradores referem ter autonomia para reajustar de acordo com as 

necessidades (Figura 19). Apesar de não ser de carater obrigatório, 78% dos colaboradores 

inquiridos dizem planear as deslocações de longo alcance, tendo em consideração o cálculo do 

tempo de deslocação, as condições da estrada, as condições meteorológicas e os tempos de pausa 

necessários. Pese embora, 54% referir que tem necessidade de exceder os limites de velocidade 

estabelecidos no código de estrada, e que não realizam as pausas necessárias aquando da 

deslocação, para cumprir os horários previamente estabelecidos. 

Cerca de 92% dos inquiridos dizem verificar se os ocupantes colocam os cintos de segurança antes 

de colocarem a viatura em movimento. 

Figura 1 - Gestão de deslocações 
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A grande maioria considera muito importante a implementação de uma política de gestão de 

comunicações (96%) (Figura 20), uma vez que, os mesmos tem necessidade de realizarem e 

receberem chamadas durante a condução, sendo que apenas 78% refere que recorrer à utilização 

do kit mãos livres. 

Figura 20 - Gestão de comunicações 

 

 

Dos colaborados que submeteram o questionario, 76% refere não ter tido qualquer formação ou 

sensibilização sobre segurança rodoviária ocupacional (Figura 21). A maioria dos colaboradores 

referiram ainda que, habitualmente, quando vão conduzir não ingerem bebidas alcoólicas e que 

tem em consideração os possiveis efeitos que os medicamentos podem causar no organismo. 

Figura 21 - Gestão de competências 

 

Os tempos apertados, excesso de horas, a realização do trabalho por turnos, as longas distâncias, 

as condições atmosféricas, o consumo de álcool, a pressão, o cansaço, o stresse, a ansiedade e a 

fadiga foram considerados pelos inquiridos constrangimentos que podem afetar a condução 

(Figura 22). O uso do telemóvel aquando da condução também foi considerado um 

constrangimento, mas os constrangimentos mais destacados foram os tempos apertados e o 

cansaço. 

Figura 22 - Constrangimentos profissionais 
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A maioria dos inquiridos referiu que sabiam quais os pontos a verificar aquando da entrega da 

viatura, realçando como relevantes a realização da verificação:  

− Estado geral da viatura; 

− Pneus e luzes; 

− Pressão de óleo; 

− Riscos na viatura  

− Equipamento pertencente à mesma; 

− Quilometragem. 

Sondados sobre a frequência e duração das chamadas telefónicas durante o tempo de condução, 

conseguiu-se apurar que a tendência da duração das chamadas se verifica entre os cinco e os dez 

minutos, com uma percentagem de 19%, e constatou-se que 12% utiliza constantemente o 

telemóvel durante a condução. Foram considerados aspetos essenciais a ter em atenção, de forma 

a reunir as condições de segurança da viatura, os pneus e travões, kit de mãos livre, o estado da 

viatura e a realização das manutenções adequadas (Figura 23). 

Relativamente ao procedimento a adotar em caso de sinistro, 92% dos colaboradores referiu ter 

conhecimento do mesmo. 

Figura 23 - Aspetos que acha essenciais ao nível, da segurança 
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incidentes rodoviários, sendo que nem todos foram alvo de investigação aprofundada, por forma 

a se retirar aprendizagens e formas de prevenção de recorrências. A consulta aos trabalhadores 
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0%

20%

40%

60%

Estado da viatura Pneus/ Travões Manutenção Kit mãos livres Formação condução defensiva



190                       
                         TMQ – T ECHNIQUE S MET HODOLOGIE S AND QUA L I T Y 
          NÚMERO E S P E C IA L – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 2 0 1 8 

 

 

Com os questionários conseguiu-se verificar que os trabalhadores realizam, em média, 2 a 72 horas 

de condução em trabalho, percorrendo uma média de 1000 km, podendo chegar aos 5000 km por 

semana. Foram identificados constrangimentos que podem afetar a condução, os tempos apertados, 

o cansaço, o stresse, uso do telemóvel, a fadiga e as longas distâncias. 

A realização/atendimento de chamadas telefónicas durante a condução é um fator de risco que 

estava bem presente. Em média, os condutores afirmaram que a duração das chamadas variava 

entre os cinco e os dez minutos, sendo que apenas 78% refere que utilizava o kit de mãos livres 

durante a realização de chamadas. Outro aspeto preocupante tinha que ver com o facto de a grande 

maioria dos inquiridos ter indicado não ter formação ou sensibilização sobre segurança rodoviária 

ocupacional. Consideravam ser um aspeto importante de prevenção, conjuntamente com a garantia 

do nível de segurança da viatura, através da verificação do estado dos pneus, travões e manutenção 

da mesma, e a existência de kit de mãos livres. Os trabalhadores inquiridos sinalizaram, ainda, 

como medidas de redução da exposição a este tipo de riscos que podiam ser implementadas na 

empresa, as seguintes ações: 

− Redução do número de horas na estrada; 

− Ser obrigatória a existência do kit de mãos livres em todos as viaturas; 

− Não permitir que, após ter trabalhado a noite, o trabalhador tenha que conduzir de volta para 

casa/empresa; 

− Aumentar a autonomia para o trabalhador ajustar o plano de trabalho com as deslocações. 

Ficou evidente que a empresa já tem diversos mecanismos implementados que ajudam na gestão 

dos riscos rodoviários ocupacionais, mas convinha que fosse desenvolvido um sistema de gestão 

de segurança rodoviária em trabalho, por forma a integrar todos os elementos que já dispõe de uma 

forma lógica/articulada e a sinalizar/desenvolver os que ainda não dispõe. No âmbito do estudo 

foram definidas as bases em que podia ficar estruturado esse sistema de gestão. Como não é 

possível abordar essa componente neste texto, recomenda-se a consulta de uma outra publicação 

efetuada a esse respeito (ver Teixeira, Silveira & Neto, 2018a). 

Uma componente fundamental para a gestão de um sistema dessa natureza é a implementação de 

um procedimento de identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos rodoviários. Também 

foi elaborado e concretizado no estudo esse processo, tendo sido efetuada a avaliação de riscos 

para cada projeto anteriormente mencionado. Como também não é possível abordar essa 

componente neste texto, recomenda-se a consulta de uma outra publicação efetuada a esse respeito 

(ver Teixeira, Silveira & Neto, 2018b). De qualquer modo, pode referir-se que foram mobilizados 

dados advindos da plataforma FROTCOM, nomeadamente no que concerne às horas de condução, 
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km percorridos, velocidades praticadas, alertas emitidos, paragens efetuadas aquando das 

deslocações, bem como elementos obtidos da aplicação da Metodologia PEDRO. É uma 

plataforma designada por Plan D’Evaluation Et D’Actions Du Risque Routier Professionnel 

(PEDRO), para circulação em trajeto e missão, que foi desenvolvida em França pelo Centre 

Techinique de L´Artisanat de Colmar em parceria com Caisse Nationale de L'Assurance Maladie 

des Travailleurs Salariés. Foi criada com o intuito de facilitar a realização de uma identificação de 

fatores de risco de acordo com as questões que vão sendo solicitadas, permitindo desenvolver um 

plano de ações a serem tomadas e definir medidas de implementação para a realização de uma 

condução segura (Teixeira, Silveira & Neto, 2018b). 

Depois, com os dados obtidos das plataformas FROTCOM e PEDRO foi realizada a avaliação dos 

riscos, tendo em conta os fatores de riscos identificados. Para essa avaliação foi selecionado um 

método de entre a diversidade existente na literatura. Foi escolhido e aplicado o Sistema 

Simplificado de Avaliação de Riscos de Acidentes - SSARA. Este método foi desenvolvido pelo 

Instituto Nacional de Segurança e Higiene no Trabalho de Espanha, na Nota Técnica de Prevenção 

n.º 330 (Belloví & Malagón, 1993), a partir de um modelo concebido por Kinney. Permite 

quantificar a amplitude dos riscos existentes e hierarquizar as prioridades de intervenção. A 

utilização desta metodologia permite integrar, de uma forma clara e objetiva, os riscos rodoviários 

ocupacionais na matriz global de avaliação de riscos que um/a técnico/a de Segurança do Trabalho 

tenha que desenvolver para uma organização (Teixeira, Silveira & Neto, 2018b). 

Conclui-se como se começou, defendendo que a condução de uma viatura na estrada faz parte do 

quotidiano das atividades a realizar por grande parte dos profissionais a operar nas organizações. 

Situação que implica a existência de inúmeros riscos, devendo as organizações avaliar e integrar 

os mesmos nas estratégias e ações de prevenção de riscos profissionais, tal como os demais riscos 

inerentes à atividade global dessas mesmas organizações. Com o estudo de caso apresentado, 

partilharam-se dados e estratégias de recolhas de elementos necessários para a realização de uma 

robusta avaliação e controlo dos riscos, deixando patente que existem condições adequadas para 

que estes procedimentos sejam realizados, desde que exista sensibilidade e vontade das próprias 

organizações. 
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