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Relatórios de acidente no transporte de mercadorias perigosas 

elaborados pelos conselheiros de segurança em 2001 – 2006 

(documento apresentado pelo representante da ANPC) 
 

Período temporal 

Foram recebidos no Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC) até Março de 2003 e no SNBPC desde 
essa data, ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 322/2000, de 19 de Dezembro: 
− um relatório em Abril de 2001, 
− 14 relatórios durante 2002, 
− 18 relatórios durante 2003, 
− 18 relatórios durante 2004, 
− 15 relatórios durante 2005 e 
− 15 relatórios durante 2006. 
 
Modalidade de transporte 

Dos 81 relatórios recebidos, 77 referem-se ao transporte rodoviário e 4 ao transporte ferroviário. 
 
Mercadorias perigosas 

 
Número de relatórios 

Mercadorias 2001 a 2005 2001 a 2006 

Gasolinas e Gasóleo 
Gasóleo 
Gasolina 
Combustível para a aviação (Jet-A1) 
Fuel-óleo 

17 
9 
3 
2 
4 

17 
9 
3 
4 
7 

Hidrocarbonetos gasosos em mistura liquefeita 

Propano e Butano 

5 

10 

5 

12 

Asfalto 
Líquido transportado a quente 

1 
6 

1 
7 

Ácido Nítrico <= 70% 
Ácido Sulfúrico 
Amoníaco anidro 
Amoníaco em sol. aq. 25% NH3 
Anilina 
Clorato de Sódio 
Esteres 
Hidróxido de Sódio 50% 
Tintas 

1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Explosivos 0 1 

Não identificada 4 5 

Total 66 81 

 
Quanto às mercadorias perigosas transportadas que constam destes relatórios, predominam os produtos 
derivados do petróleo: 
− 33 relatórios relativos a combustíveis líquidos, 
− 17 relatórios relativos a combustíveis gasosos, 
− 15 relatórios relativos a asfaltos, fuel-óleo e outros líquidos transportados a quente, 
− 10 relatórios relativos a produtos químicos diversos, 
− 1 relatório relativo explosivos e 
− 5 relatórios onde as mercadorias não se encontram identificadas. 
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Categoria do veículo 

Relativamente à categoria do veículo, encontram-se principalmente os veículos com cisterna: 
− 66 relatórios relativos a veículos com cisterna, 
− 14 relatórios relativos a veículos de carga geral e 
− um relatório onde a categoria do veículo não se encontra identificada. 
 

Número de relatórios  
Categoria do veículo 2001 a 2005 2001 a 2006 

Conjunto tractor + semi-reboque cisterna 
Veículo-cisterna 

36 
18 

43 
20 

Conjunto tractor + semi-reboque (carga geral) 
Carga geral 
Veículo ligeiro 

1 
4 
4 

2 
5 
6 

Vagão (cisterna) 

Vagão (carga geral) 

1 
1 

3 
1 

Não identificada 1 1 

Total 66 81 

 
Consequências do acidente 

Quanto às consequências dos acidentes, registam-se 3 relatórios relativos a acidentes em que ocorreram 
ferimentos em pessoas provocados pela mercadoria perigosa (um trabalhador em dois casos e dois tra-
balhadores num outro caso) e num quarto um trabalhador morreu (com possível contribuição da merca-
doria perigosa). Em quatro relatórios não consta explicitamente este dado e nos restantes 73 relatórios 
não se registam danos para as pessoas relacionados com as mercadorias perigosas. 
 

Consequências para as pessoas 
(relacionadas com as mercadorias perigosas) 

Número de relatórios 

 2001 a 2005 2001 a 2006 

Dois feridos (trabalhadores) 
Um ferido (trabalhador) 

1 
2 

1 
2 

Um morto (trabalhador) (a) 0 1 

Sem danos pessoais 59 73 

Não descritas 4 4 

Total 66 81 

(a) O relatório indica que o veículo com cisterna se despistou, caindo em altura, seguindo-se o 
incêndio da mercadoria, não indicando a causa da morte do condutor. 

 
Reportando-se vários dos relatórios a situações que envolveram acidentes rodoviários, registaram-se 
outros danos humanos, esses não relacionados com as mercadorias perigosas, que não constam na 
tabela anterior. 

 

Preenchimento dos relatórios 

Embora persistam ainda algumas deficiências no preenchimento dos relatórios, estas apresentam-se em 
reduzido número pelo que importa somente recordar que devem ser preenchidos todos os campos do 
modelo no corpo principal do relatório embora possam ser aprofundados ou completados em anexo. 
 
Quanto ao campo “recomendações”, sendo a principal razão da existência destes relatórios de acidente, 
importa lembrar que deve ser preenchido no corpo do relatório, mesmo que seja completado ou aprofun-
dado em anexo, e também nos casos em que o conselheiro conclua pela desnecessidade de aplicação 
de medidas correctivas. 

 

Recomendações dos conselheiros de segurança à empresa 

Vem-se notando que bastantes conjuntos de recomendações dos relatórios incidem tanto na correcção 
das causas mais próximas (o que será o caso do exame de equipamentos semelhantes nos restantes 
veículos ou de proposta de correcção de actuação do pessoal) como na correcção das causas que con-
dicionam a segurança mais a montante. Nesta última categoria encontram-se propostas de modificação 
de equipamentos, de procedimentos de operação ou de inspecção preventiva, por exemplo. 
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Exemplos de recomendações dos relatórios: 

“Não foram evidenciados pela empresa os testes psico-
técnicos do motorista pelo que não é possível a análise 
psicológica do mesmo; Sugere-se que sejam feitos tes-
tes psicotécnicos aos candidatos seleccionados após os 
vários exames a que são sujeitos na empresa.” 

“Os intervenientes na operação de descarga devem usar 
o equipamento de segurança até completarem a mes-
ma; Deve-se insistir nas acções de formação para utili-
zação correcta do equipamento em função das fichas de 
segurança.” 

“Recomenda-se a frequência de uma acção de formação 
sobre atitudes na condução disponível na empresa. 
Recomenda-se a divulgação junto da população de 
motoristas sobre as causas do acidente e da perigosida-
de do troço de auto-estrada entre Sacavém e Vila Fran-
ca de Xira” 

“Análise dos percursos efectuados pelas viaturas, por 
forma a avaliar estradas de maior perigosidade ou de 
maior probabilidade de ocorrência de acidentes rodoviá-
rios. Se necessário proibir a circulação de viaturas da 
empresa nas estradas que revelem elevados níveis de 
perigosidade. (...)” 

“[Recomendações técnicas ou de operação:] Não se 
registaram falhas no equipamento; Recomenda-se a 
aplicação de procedimentos para assegurar a correcta 
operação quando se efectua o estacionamento dum 
veículo; Recomenda-se ainda [a instalação de] dispositi-
vo de alarme para indicação ao motorista que o veículo 
não está travado. [Recomendações relacionadas com a 
organização da segurança:] Analisado e avaliado o sis-
tema de gestão da segurança, não se registaram falhas 
que mereçam registo; O plano de emergência revelou 
plena adequabilidade.” 

“(...) propomos: (...) Abertura de relatório de não-
conformidade pelo [unidade orgânica interna da empre-
sa identificada] para eventual estudo de reposiciona-
mento dos passadores deste e de outros veículos de 
transporte de fuel; [Efectuar uma] comunicação interna 
do sucedido a todo o pessoal motorista com vista ao 
rigoroso e estrito cumprimento da instruções de trabalho 
[relacionadas com a verificação de selagens e sonda-
gens e o restante acompanhamento da operação de 
descarga e com a comunicação de acidentes à empre-
sa] em vigor na empresa que, no caso em apreço, não 
foram cumpridas.” 

“Têm de ser feitas acções de formação aos motoristas, 
de modo a que estes sejam sensíveis para o facto de 
não se apresentarem à carga sem previamente garanti-
rem a descarga completa do produto anterior” 

“Somente se refere que toda a equipa de apoio deve 
estar equipada para manusear a mercadoria perigosa 
(deve existir equipamento de protecção individual para o 
pessoal de apoio). (...)” 

“(...) Fazer verificação do equipamento de descarga 
(conexão de válvulas, tubagem extensível) a todos os 
veículos existentes na empresa. Comunicar o incidente 
a outras empresas envolvidas na actividade.” 

“(...); Alertar os clientes para a necessidade de controlar 
e acompanhar as descargas nas suas instalações; Exigir 
aos motoristas dos transportadores a obtenção duma 
autorização formal para efectuar a descarga para os 
depósitos dos destinatários” 

“[Recomendações técnicas ou de operação:] Recomen-
dar aos motoristas e/ou pessoal envolvido nas descar-
gas para realizar uma dupla verificação das conexões 
das mangueiras às instalações de descarga antes de 
iniciar a mesma; Aquando das inspecções às manguei-
ras, verificar as ligações com redobrada atenção. 
[Recomendações relacionadas com a organização da 
segurança:] Questionar internamente a periodicidade da 
realização das operações de inspecção de mangueiras.” 

“[recomenda-se a] Substituição do kit mãos-livres insta-
lado na viatura por um sistema de ignição ligada/ tele-
móvel desligado, de forma a impedir a realização de 
qualquer chamada (recebida ou realizada) durante a 
condução. Apesar de ordem de serviço impor a proibi-
ção de comunicações na condução, (...). Recomenda-se 
a verificação aleatória da realização de chamadas (...). 
(...)” 

“(...) [recomenda-se] especial acuidade na vistoria ao 
material recebido da [empresa identificada] (...).” 

“[recomenda-se a] Verificação da estanquicidade das 
tampas de ‘entrada de homem’ (vedantes e fechos) em 
todas as cisternas da empresa. (...)” 

“(…) os motoristas tenham mais atenção ao efectuar as 
descargas, mantendo-se sempre junto das viaturas 
enquanto procedem às descargas. (…)” 

“(...) [recomenda-se] melhorar o conhecimento dos 
motoristas em Condução Defensiva, sobretudo no que 
respeita à sua actuação em situações de emergência, 
(…); Melhorar o controlo do estado dos pneus inspec-
cionando e registando os resultados; Garantir a entrega 
dos discos diagrama em tempo oportuno de forma a que 
possa ser observado o cumprimento dos tempos de 
condução, repouso e respectivas pausas; Garantir a 
informação diária do estado de pressão; Garantir a 
informação semanal dos valores de pressão dos diver-
sos pneus dos veículos”. 

”(…) Atendendo ao tipo de serviço que efectua (…), 
deverão ser reduzidos os tempos de manutenção e ins-
pecção da mesma [viatura].” 

Foram adicionadas algumas palavras entre parênteses rectos ([texto]) para melhor compreensão e foram retirados 
nomes de empresas e de departamentos e substituídos, por exemplo, por ‘[empresa identificada]’ ou ‘[unidade 
orgânica identificada]’ 
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Encontram-se também relatórios nos quais é assumido que a análise do acidente não conduziu a reco-
mendações relacionadas com eventuais falhas humanas ou do equipamento e outros relatórios em que 
não encontraram falhas relacionadas com o conjunto de procedimentos internos ou da sua aplicação (a 
gestão da segurança) ou mesmo relatórios que é assumido explicitamente que não há necessidade de 
recomendações correctivas, o que também é uma conclusão legítima uma vez que certas situações 
podem exceder a capacidade de intervenção preventiva da empresa. 

 
Quantidade de relatórios 

Relativamente ao ano de 2006, continua a verificar-se um crescimento no número de empresas a praticar 
esta norma. Havia 10 empresas no fim de 2002, 19 no fim de 2003, 31 no fim de 2004, 38 até ao fim de 
2005 e entraram 8 novas empresas em 2006, além de várias anteriores terem elaborado relatórios sobre 
novos acidentes. 

Número de empresas Número de relatórios por empresa (N) 

2001 a 2005 2001 a 2006 

N = 9 0 1 

N = 8 0 0 

N = 7 0 0 

N = 6 1 1 

N = 5 1 0 

N = 4 2 3 

N = 3 3 4 
N = 2 7 5 
N = 1 24 32 

Total (de empresas) 38 46 

 

Registam-se em 2006 também novas entradas de praticantes da elaboração de relatórios de acidente, 
com 6 Conselheiros de Segurança a elaborarem o primeiro relatório de acidente segundo esta regula-
mentação. Eram 7 no fim de 2002, 15 no fim de 2003, 25 no fim de 2004, 29 no fim de 2005, havendo 
35 conselheiros que já praticaram a execução deste aspecto das suas funções até ao fim de 2006. 

Número de CS Número de relatórios por Conselheiro de 
Segurança (N) 2001 a 2005 2001 a 2006 

N = 9 0 1  
N = 8 0 0  
N = 7 1 2  
N = 6 3 1  
N = 5 1 2  
N = 4 2 3  
N = 3 2 1  
N = 2 2 2  
N = 1 18 23  

Total (de Conselheiros de Segurança) 29 35 

 

Quanto ao número de relatórios recebidos face ao número de acidentes abrangidos para análise e 
preenchimento do relatório (adiante referido como taxa de comunicação) apresenta-se o seguinte. 

Estimou-se que a taxa de comunicação de acidentes em 2002 tenha sido pequena, menor que um quarto 
(¼) da totalidade conhecida, tomando-se como mais representativas as situações em que se verificou a 
exposição da perigosidade da mercadoria (incêndio, explosão, derrame ou fuga) ou de outros indicadores 
de proximidade do perigo (trasfega, capotamento ou queda de recipientes), dado que estas passam des-
percebidas com menos facilidade aos esquemas de comunicação dos serviços públicos, 

Em 2003 notou-se um pequeno crescimento do número de relatórios e, em 2004, este foi muito seme-
lhante ao ano anterior, voltando a reduzir-se em 2005 e igual em 2006, supondo-se, por comparação com 
os números de 2002 e com alguma exploração parcial de dados dos anos mais recentes, que a fracção 
de acidentes comunicados será ainda reduzida. 

Tendo em conta os relatórios abrangidos pelos critérios relativos à exposição da perigosidade da merca-
doria ou da sua proximidade, não se constata uma evolução positiva que indique uma tendência segura 
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de compensação da elevada falta de comunicação constatada pelos 25% de taxa de comunicação de 
2002: A quantidade de relatórios mantém-se na mesma ordem de grandeza (8 em 2002, 11 em 2003, 9 
em 2004, 10 em 2005 e 13 em 2006). 

 
Número de relatórios de Conselheiro de Segurança  

Critérios de comunicação 
(1)

 
2002 2003 2004 2005 2006 

Exposição da perigosidade 4 9 9 8 10 

Proximidade do perigo (outros indicado-
res) 

4 2 0 2 3 

Outros critérios de comunicação 6 6 8 5 2 

Total 14 17 (2) 17 (2) 15 15 

 
 

Embora sem significado estatístico, apresenta-se a localização dos acidentes, ordenada pelo distrito, pela 
ordem aproximada de decréscimo de latitude (N � S): 
 

Número de relatórios 
Local do acidente (Distrito) 

2001 a 2005 2001 a 2006 

Viana do Castelo 1 1 
Braga 4 7 
Porto 15 18 
Aveiro 8 8 
Viseu 3 4 
Guarda 2 2 
Coimbra 1 1 
Santarém 6 6 
Portalegre 1 1 
Leiria 1 4 
Lisboa 14 16 
Setúbal 6 7 
Beja 1 1 
Faro 2 4 
Total 65 80 

 
Quanto à localização dos acidentes relatados, verifica-se um maior número de relatórios com acidentes 
localizados nos distritos do litoral e, de entre estes, naqueles mais próximos do Porto (33, em Aveiro, 
Braga e Porto) e de Lisboa (29, em Lisboa, Santarém e Setúbal), somando cerca de 80%. Registam-se 
relatórios sobre acidentes localizados em seis outros distritos: Beja (1), Faro (4), Coimbra (1), Guarda (2), 
Leiria (4), Portalegre (1), Viana do Castelo (1) e Viseu (4). Ainda não se receberam relatórios relativos a 
acidentes localizados nos restantes quatro distritos (Bragança, Castelo Branco, Évora e Vila Real). 
Encontra-se também um relatório de uma empresa Portuguesa sobre um acidente ocorrido fora do país. 
 
Ainda relativamente ao local dos acidentes, constata-se que os relatórios recebidos se referem em gran-
de parte a acidentes em via (em estrada (60%), em arruamentos (16%) e em via de caminho de ferro 

                                                           

1 Os critérios de comunicação de acidentes definidos pelo artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 322/2000, complementado pelo Despacho do Pre-
sidente do SNPC n.º 2338/2001 publicado no Diário da República n.º 29 - II Série de 3 de Fevereiro (págs. 2345 e 2346) foram agrupados 
em três categorias, por grau decrescente de proximidade da manifestação da perigosidade inerente às mercadorias: 

a) Exposição da perigosidade da mercadoria (incêndio, explosão, derrame ou fuga ou lesões provocadas pela mercadoria perigosa, 
pelo menos), 

b) Outros indicadores de proximidade do perigo (queda de recipiente, trasfega fora de recinto apropriado ou reposição de cisterna capo-
tada ou tombada, pelo menos), 

c) Outros critérios de comunicação relevantes (morte, intervenção no local de equipas de emergência ou critério do CS, pelo menos). 
2
 Observação: Um relatório recebido em 2003 reporta-se a um acidente ocorrido durante a reparação do veículo, isto é, não ocorreu 

durante o transporte, pelo que não haveria lugar à exigência legal de elaboração de relatório de acidente por esta norma. Também em 
2004 foi recebido um relatório sobre um acidente não obrigatório (reporta-se a um acidente ocorrido durante a lavagem exterior do veículo, 
isto é, não ocorreu durante o transporte). Em ambos os acidentes casos, será claro que, do ponto de vista genérico da prevenção de 
acidentes com matérias perigosas, há vantagem em serem analisados e elaborado o relatório para a direcção da empresa. 
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(4%)), encontrando-se ainda uma fracção significativa de acidentes ocorridos no interior de estabeleci-
mentos privados (20%).  
 
Considerações finais 
 
Apesar do pequeno número anual de relatórios de acidente recebidos, notam-se alguns progressos, 
nomeadamente o crescimento do universo de empresas e de conselheiros de segurança que já pratica-
ram as disposições legais sobre esta matéria. No final de 2006 contavam-se 46 empresas a usufruir das 
recomendações dos relatórios de acidente e 35 conselheiros a analisar e elaborar relatórios de acidente. 

Dada a importância das Recomendações, reservou-se um capítulo (Cap. 7) para a exposição de um con-
junto de exemplos das recomendações dos conselheiros de segurança, de forma a possibilitar a reflexão 
e troca de impressões sobre o cerne dos objectivos deste relatórios de acidente. 

Duma forma geral, nota-se que a generalidade dos relatórios recebidos corresponde ao seu principal 
objectivo, o de descrever a situação analisada e apresentar as recomendações decorrentes dessa análi-
se, pelo conselheiro de segurança, à empresa, sobre os aspectos a corrigir (ou a melhorar) para evitar 
acidentes com características semelhantes. 
 


