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Valor da produção cerâmica na UE

Fonte: Cerame-Unie Aisbl, Ceramic Roadmap to 2050 
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Fonte: Cerame-Unie Aisbl, Ceramic Roadmap to 2050 
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Grandes linhas para o sector cerâmico

• Sustentabilidade

• Descarbonização

• Circularidade

• Evolução produtos  soluções

• Ciclo de vida / durabilidade

• Organização do trabalho



Alguns constrangimentos

• Alterações climáticas

• Escassez de matérias-primas

• Falta de mão-de-obra

• Envelhecimento da força de trabalho



Alterações tecnológicas
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Economia circular
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Processos a seco

Preparação 
MP a seco

• Redução do consumo de água
• Redução de consumo combustíveis

Emissão de 
poeiras

• Exposição dos trabalhadores a partículas
• Emissão de partículas para o ambiente

Controlo 
de poeiras

• Processos automatizados
• Processos isolados
• Maior eficácia de sistemas de captação e filtragem de poeiras



Prevenção de doenças profissionais

• Minimização da exposição:
– Poeiras de sílica cristalina respirável
– Fibra cerâmica refratária
– Emissões de gases de escape dos motores diesel
– Metais pesados

• Avaliação e controlo do risco
– Nanomateriais

• Aspetos ergonómicos
– Elevação e transporte de cargas pesadas
– Posturas extremas
– Movimentos repetitivos



Digitalização

Deutsche Bank Research, Industry 4.0 Upgrading of Germany’s industrial capabilities on the horizon, 2014



Robotização

TNO 2016 R11488, Emergent risk to workplace safety as a result of the use of robots in the work place



Segurança e Saúde do Trabalho

• A digitalização vai ter impacte na SST

• Alguns aspetos são previsíveis, tais como as questões de segurança 
relacionadas com o aumento de robôs nos locais de trabalho

• Surgem outras questões que são mais difíceis de prever ou podem ser 
especulativas:
– O impacte psicológico das alterações disruptivas no trabalho ou 
– A diminuição do erro humano como causa de acidentes. 



Segurança e Saúde do Trabalho

Tecnologia/Facilitador Impacte na SST

Robotização Segurança de robôs colaborativos
Formação dos humanos na relação com robôs 
Diminuição do trabalho manual
Tarefas perigosas desempenhadas por robôs

Internet das coisas Cibersegurança relacionada com a segurança dos 
sistemas ciberfísicos

Complex embedded
software

Hackers ou malware como causa de mau 
funcionamento conduzindo a acidentes

Big-data Aumento da capacidade para lidar com o 
conhecimento em SST

Sensores (uso 
generalizado)

Ambiente dos locais de trabalho monitorizado 
continuamente

Realidade aumentada Redução do risco em tarefas de manutenção
Informação e avisos de SST em tempo real



Segurança de Sistemas de Informação e sua 
relação com SST

• O conceito de “Fábrica Inteligente” levanta desafios relacionados 
com a segurança tanto “safety” como “security”

• Fatores críticos para o sucesso da digitalização do fabrico

• Fatores críticos para o sucesso do negócio

• Nem processos nem produtos devem representar um risco para as 
pessoas ou para o ambiente. 



Segurança de Sistemas de Informação e sua 
relação com SST

• Sistemas de Informação seguros contra a má utilização e o acesso 
não autorizado para prevenir modificações ou destruição

• Pirataria industrial, confidencialidade da informação, sabotagem ou 
atos terroristas

• Como resultado da integração entre as Tecnologias de Informação e 
Comunicação e os Sistemas de Controlo Industrial a vulnerabilidade a 
ciberataques torna-se um assunto de Segurança no Trabalho.



Interação/integração humano-robôs  no 
local de trabalho

• Os robôs já estão presentes na indústria, operando em células 
isoladas, sendo evitado o contacto com os trabalhadores.

• O aumento dos robots na fabricação e o aumento da interação 
humano-robô é uma das características principais da Indústria 4.0

• Novos riscos são identificáveis quando os robôs não estiverem 
confinados a uma localização ou operando dentro de uma zona 
protegida

• Colisões entre humanos e robôs ou outros eventos perigosos possam 
ocorrer. 



Interação/integração humano-robôs  no 
local de trabalho

• Conjunto de ameaças e vulnerabilidades relacionadas com os robôs 
colaborativos: 

– alteração de tarefa, 

– situações não previstas, 

– confiança nas máquinas, 

– responsabilidade partilhada,

– lacunas legais,

– não-conformidades 

– cibersegurança



Interação/integração humano-robôs  no 
local de trabalho

• As bases para as regras de segurança e futura regulamentação são as 
3 leis da robótica definidas por Isaac Asimov em 1942, embora 
possam ser adaptadas e complementadas.

• Primeira Lei: Um Robô não pode ferir um humano (ou por inação 
permitir que tal aconteça)

• Segunda Lei: Um Robô deve obedecer às ordens dadas por humanos, 
exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei

• Terceira Lei: Um Robô deve proteger a sua própria existência 
conquanto essa proteção não conflitua com a Primeira ou a Segunda 
leis

• Lei Zero: Um Robô não pode ferir a humanidade (ou por inação permitir que 
tal aconteça) 



Riscos psicossociais

• É esperado que as profissões mudem e novas profissões venham a 
emergir com a evolução tecnológica

• Estas alterações vão criar novos desafios à SST, não só como 
consequência das diferenças nas tarefas e operações mas também na 
forma como as tarefas existentes irão ser realizadas

• Os trabalhadores irão interagir com novas interfaces e lidar com 
quantidades de informação crescentes

• É esperado que a exigência física do trabalho diminua mas a tensão 
psicológica aumente



Riscos psicossociais

• A tensão emocional e mental pode aumentar com a crescente 
flexibilidade no trabalho e a diminuição de comunicação e 
cooperação entre trabalhadores, dado que a comunicação entre 
humanos e máquinas irá aumentar

• A constante avaliação do desempenho no trabalho poderá também 
ser causa para um maior stresse profissional

• Por outro lado, o equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal 
poderá melhorar



Desafios para a SST – profissionais da SST

• Segurança na conceção / segurança na exploração

• Riscos psicossociais

• “Perigos menos comuns”

• Novas tecnologias

• Cibersegurança

• Atividades sociais – atividades alternativas ao trabalho 
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