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Resumo:
A avaliação dos riscos profissionais constitui a base para uma gestão eficaz da
segurança e saúde dos trabalhadores, sendo fundamental para a redução dos acidentes
de trabalho e das doenças profissionais. O sucesso desta avaliação traduz-se, em última
instância, na melhoria do desempenho das empresas. Este trabalho apresenta um estudo
de avaliação e controlo dos riscos profissionais decorrentes das atividades de
manutenção e conservação das infraestruturas de rega e drenagem, realizadas pela
Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL). Paralelamente,
procurou-se aferir a aplicação, por parte da ARBVL, da Diretiva 2006/42/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006 (Diretiva “Máquinas”). A
metodologia utilizada para avaliar os riscos profissionais baseou-se na descrição das
tarefas realizadas pelos serventes, pedreiros e cantoneiros de rega, com a finalidade de
identificar os perigos e avaliar os riscos a que estão expostos; posteriormente, elaborou-
se um plano de prevenção, onde são propostas medidas que possibilitem a eliminação
ou diminuição do risco e a proteção dos trabalhadores. Para avaliar a conformidade de
aplicação da Diretiva Máquinas, o método utilizado apoiou-se no levantamento da
maquinaria que a ARBVL dispõe, confrontando-se com os requisitos exigidos pela
legislação em vigor, e procedendo à recomendação de propostas de melhoria. A análise
dos resultados obtidos está ainda em curso e será apresentada na presente comunicação.
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