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1. Âmbito de aplicação 

 
Este guia de requisitos é aplicável ao “Protocolo de aplicação de procedimentos de 
reconhecimento mútuo das intervenções de manutenção realizadas pelos centros 
de manutenção de material circulante ferroviário”, assinado pela Dirección General 
de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento e pelo Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes Terrestres, no seu papel de Autoridades Nacionais de 
Segurança.  
 
 

2. Objeto 
 
Este guia de requisitos tem como objetivo servir de elemento de apoio no processo 
de avaliação da conformidade das instalações de manutenção, podendo ser 
utilizado pelas seguintes entidades: 
  
- Centros de Manutenção e seus clientes (proprietários de material circulante, 

operadores, detentores) 
 
- Autoridades Nacionais de Segurança de Portugal e Espanha, respetivamente, o 

“Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres” e a “Dirección General de 
Infraestructuras Ferroviarias” do Ministério de Fomento. 

 
- Organismos de Certificação 
 
O presente guia não faz parte dos requisitos do protocolo, nem tem poder legal. A 
sua única função é servir como documento clarificador e orientador no processo de 
aplicação e validação dos requisitos do protocolo. 
 

 
3. Gestão de riscos 

 
Este capítulo é aplicável aos seguintes requisitos do documento técnico relativos à 
gestão de riscos: 
  
«1.2. (1) Conteúdo: Gestão de riscos» 

 
«1.5. Gestão de riscos: Identificar riscos, Avaliar riscos (probabilidade e gravidade), 

Estratégia de mitigação (plano de medidas), Comprovar eficácia das medidas, 
Registos de cada atividade.» 

 
«1.6. Atividades que afetam a segurança (2): Identificar riscos potenciais, Gestão 

de riscos (1.5.), Implementar medidas necessárias, Assegurar que as 
atividades se realizam por elementos competentes da entidade.» 

 
«2.6. Atividades que afetam a segurança: Identificação de atividades que afetam a 

segurança, e informação ao pessoal das consequências de incumprimento dos 
requisitos de segurança.» 

 
Na avaliação do cumprimento destes requisitos considera-se que o Centro de 
Manutenção, no processo de análise dos riscos, deve utilizar uma metodologia 
estruturada para avaliar os riscos inerentes à manutenção do material circulante, 
incluindo os diretamente resultantes dos processos técnicos e da atividade de 
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outras organizações ou pessoas, e para identificar as medidas adequadas para o 
seu controlo.  

 
Para tal, o Centro de Manutenção deve ter:  
 

a) Procedimentos para:  
 

i) Analisar os riscos com relevância para as operações que executa, incluindo 
os decorrentes de defeitos ou deficiências de construção ou das avarias 
ocorridas ao longo do ciclo de vida;  

ii) Avaliar os riscos referidos na alínea i);  
iii) Estabelecer e pôr em prática medidas de controlo dos riscos.  

 
b) Procedimentos e disposições que deem resposta à necessidade e materializem 

a vontade de colaborar com os detentores de material circulante, as empresas 
ferroviárias, os gestores de infraestruturas ou outras partes interessadas.  

 
c) Procedimentos de avaliação dos riscos que lhe permitam gerir as modificações 

de equipamento, processos, organização, pessoal ou interfaces e aplicar o 
Regulamento (CE) nº 352/2009 da Comissão.  

 
d) Procedimentos que lhe permitam ter em conta, no quadro da avaliação dos 

riscos, a necessidade de criar, proporcionar e preservar um ambiente de 
trabalho apropriado, conforme com a legislação nacional e europeia, em 
especial a Diretiva 89/391/CEE do Conselho. 

 
 

 
4. Procedimento documental para informar o pessoal encarregado de realizar 

atividades críticas para a segurança da importância das mesmas e das 
consequências do incumprimento dos requisitos de segurança. 
 

Este capítulo é aplicável aos seguintes requisitos do documento técnico relativos à 
gestão de riscos: 

  
«1.7. Extensão do alcance da atividade do centro de manutenção: Competências, 

Instalações, equipamentos, ferramentas e cadeia de fornecimentos, Saúde e 
segurança, Informação» 

 
«2.1. Requisitos gerais: Determinar a capacidade e aptidão do pessoal, Dar 

formação ao pessoal ou tomar outras medidas, Avaliar a eficácia das medidas 
tomadas, Assegurar que o pessoal é consciente da importância das suas 
atividades» 

 
«2.6. Atividades que afetam a segurança: Identificação de atividades que afetam a 

segurança, e informação ao pessoal das consequências do incumprimento 
dos requisitos de segurança.» 

 
«2.6.1. Qualificação e capacidade» 
 

Na avaliação do cumprimento destes requisitos considera-se que o Centro de 
Manutenção deve utilizar uma metodologia estruturada que garanta que o pessoal tem 
as qualificações necessárias para corresponder, com segurança, eficácia e eficiência e 
em todas as circunstâncias, aos objetivos da organização. 
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Para tal o Centro de Manutenção deve estabelecer um sistema de gestão das 
competências que contemple:  

 

a) a identificação dos postos com responsabilidades na execução, no quadro do 
sistema, dos processos necessários para efeitos do cumprimento dos requisitos 
do presente anexo;  

b) a identificação dos postos que envolvem tarefas de segurança;  

c) a afectação do pessoal às diferentes tarefas em função das respectivas 
qualificações.  

 

O sistema de gestão das competências deve compreender procedimentos de gestão 
do pessoal que abranjam, pelo menos:  

 

a) a identificação dos conhecimentos, aptidões e experiência necessários ao 
desempenho de tarefas de segurança compatíveis com as suas 
responsabilidades;  

b) os princípios de selecção, designadamente as habilitações académicas, a 
aptidão mental e a aptidão física;  

c) a formação e a qualificação iniciais ou a certificação das qualificações e aptidões 
adquiridas;  

d) a garantia de que todo o pessoal está consciencializado da necessidade e 
importância da sua actividade e da sua contribuição para a realização dos 
objectivos de segurança;  

e) a formação contínua e a actualização periódica dos conhecimentos e aptidões;  

f) a verificação periódica da competência, da aptidão mental e da aptidão física, 
consoante adequado;  

g) as medidas especiais a tomar em caso de acidente ou incidente ou de ausência 
prolongada ao trabalho, consoante necessário. 

 
 
 

4.1 Definição de qualificações e competência do pessoal que realiza atividades 
que afetam a segurança 

 
Para os trabalhos realizados nos Centros de Manutenção de Material Circulante 
devem ser definidas como funções críticas para a segurança. Este aspecto exige uma 
análise detalhada e será elaborado posteriormente. 
 


