
 Reconhecer que os perigos dum processo “não tiram férias”, 
e prestar sempre atenção à Segurança Processual.
 Aquando da celebração de feriados, recordar qual o horário
de trabalho a cumprir, assegurar que descansa o suficiente, e 
estar pronto para trabalhar quando chega à sua Unidade Fabril.
 Esteja disponível quando for necessário trabalhar num
feriado ou num fim de semana. Não faça ninguém trabalhar
horas extra para cubrir a sua ausência. Isto pode colocar um 
colega de trabalho fatigado, numa situação de maior risco em
termos de acidentes com danos materiais e/ou danos físicos. 
 Não esquecer que os processos continuam “operando” 
mesmo que a produção esteja reduzida ou suspensa, como por
exemplo, uma coluna de destilação com refluxo total. Registe os
dados necessários e mantenha-se atento a estas operações, no 
caso de ocorrer um desvio processual.

O que você pode fazer?

O que acontece numa Unidade Fabril durante um feriado? Muitas Unidades interrompem ou reduzem as produções
durante um período festivo. Como consequência, os equipamentos podem estar num modo de operação não usual, 
enquanto a produção estiver condicionada ou interrompida. Mesmo com a Unidade parada, é bastante provável que os
materiais potencialmente perigosos continuem presentes nos equipamentos processuais e nos tanques de armazenagem. 
Os equipamentos que estão parados podem ser abertos para inspecção ou manutenção. O número de funcionários da 
manutenção e pessoal contratado pode superar o número de pessoal da Operação. Depois destas “pausas” festivas, os
processos são “postos em marcha”, algumas vezes com alterações introduzidas durante a paragem.

Algumas Unidades continuam a operar durante um feriado ou uma época festiva, mas com redução de pessoal, 
atrasando actividades menos críticas para permitir que as pessoas passem o feriado com as suas famílias. Algumas
chefias e pessoal técnico podem estar presentes para prestar supervisão ou esclarecer questões/dúvidas.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Mensagens para Pessoal Operacional

Um feriado é um grande momento para celebrar, mas, no trabalho, celebre uma operação segura!
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 Lembre-se que os tanques de armazenagem e os “recipientes” 
processuais podem conter material perigoso, mesmo que a Unidade
Fabril esteja parada num feriado. Faça verificações rotineiras a 
estes equipamentos. 
 Não hesite em contactar a chefia ou o pessoal técnico, logo que
suspeite que existe um problema. Não espere que o problema “fique
pior”. Mesmo num feriado, é obrigação deles prestar-lhe ajuda! 
 Caso tenha pessoal contratado de manutenção ou de inspecção
trabalhando na sua Unidade Fabril, durante uma paragem num
feriado, assegure-se que eles cumprem os procedimentos de 
segurança da sua Instalação.
 Siga os procedimentos apropriados aquando do arranque dos 
equipamentos, depois de um feriado. Assegure-se que o 
equipamento está pronto e que as verificações de segurança de pré-
arranque foram realizadas, principalmente se ocorreram actividades
de manutenção ou modificações durante a paragem.


