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1.
Introdução

O principal objetivo da StonePT é valorizar as características da Pedra 
Natural através da implementação de um sistema dividido em quatro 
principais áreas: Qualidade, Origem, Ambiente e Segurança, estando 
cada uma delas associada a um selo: S.PT Quality, S.PT Origin, S.PT 
Green e S.PT Safety.

Para a atribuição de um selo StonePT, é exigida a implementação de um conjunto de 
requisitos (tais como procedimentos, documentos e registos) que estão descritos na 
Especificação Técnica correspondente. O selo mínimo e obrigatório para a obtenção da 
certificação StonePT é o S.PT Quality, sendo os restantes considerados voluntários. O 
Regulamento StonePT define o objetivo e âmbito da certificação, bem como as regras 
de concessão da mesma.

As Auditorias StonePT são uma avaliação realizada com base na verificação da análise da
conformidade dos requisitos constantes nas diversas especificações por parte de um 
organismo isento. Para tal, a empresa deverá apresentar os registos de todas as ações 
desenvolvidas neste âmbito de modo a garantir o seu bom desempenho, utilizando-os 
em prol da sua melhoria.

A presente especificação refere-se à obtenção do selo S.PT Safety, que se foca maiori-
tariamente na Análise de Riscos relacionados com a Segurança no Trabalho e na elabo-
ração de um Plano de ação.

2.
Objetivo e campo de aplicação
Esta especificação aplica-se às empresas com atuação no setor da pedra natural (rochas 
ígneas, metamórficas e sedimentares) na vertente extração e descreve os critérios ge-
rais para a verificação do seu desempenho ambiental.
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3.
Legislação Aplicável
O uso da certificação StonePT aplicável à Pedra Portuguesa e aos produtos da Pedra 
exige o cumprimento da legislação geral aplicável ao setor.

4. 
Requisitos
Todos os requisitos desta especificação são genéricos e pretende-se que sejam aplicáveis 
a todas as empresas extrativas de pedra natural.

A empresa deverá assegurar que os requisitos legais e outros são considerados na
implementação e manutenção da certificação StonePT, neste caso do selo S.PT Safety.

No caso de algum(ns) requisito(s) desta especificação não poder(em) ser aplicado(s) à 
empresa, tal(is) facto(s) pode(m) ser considerado(s) para exclusão.

Caso sejam feitas exclusões, a empresa deve identificar o(s) requisito(s) justificando os 
motivos da sua exclusão.

4.1 FERRAMENTA OiRA (ONLINE INTERACTIVE RISK ASSESSEMENT)
PARA A INDÚSTRIA EXTRATIVA A CÉU ABERTO

 4.1.1 DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

A presente Especificação assenta na implementação da ferramenta OiRA, desenvolvida 
pela ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, enquanto Ponto Focal Nacional da 
Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, com a colaboração da ASSIMA-
GRA, da DGEG, bem como das entidades sindicais nacionais. 

Trata-se de uma ferramenta de avaliação de riscos que se destina principalmente a micro 
(menos de 10 trabalhadores) e pequenas (menos de 50 trabalhadores) empresas da in-
dústria extrativa a céu aberto (incluídas na Divisão 08 do código CAE-Rev.3). No entanto, 
qualquer empresa deste setor a pode utilizar.

Esta ferramenta permite  ajudar a identificar e a avaliar as condições de trabalho na ati-
vidade extrativa. Através da sua utilização, são sistematizados alguns dos perigos mais 
frequentes, os riscos para os trabalhadores, incluindo os aspetos geológicos e o trabalho 
com máquinas e equipamentos utilizados nesta atividade, bem como formas de mitigar 
ou eliminar os mesmos. A ferramenta permitirá, ainda, elaborar o plano de ação adaptado 
às necessidades específicas da empresa.
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 4.1.2 UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA

O processo de avaliação compreende quatro etapas principais:

Preparação: Esta etapa dá uma visão geral da avaliação que vai realizar e enquadra a 
avaliação nas características específicas da sua empresa.

Identificação: OiRA apresentará uma sequência de perigos e problemas relacionados 
com a segurança e saúde no seu local de trabalho. Ao responder “sim” ou” não” às afirma-
ções e perguntas, indica se esses perigos ou problemas estão presentes. Pode também 
decidir passar à frente de uma pergunta, respondendo posteriormente.
 
Avaliação: Nesta etapa, determina-se o nível de risco correspondente a cada uma das 
situações que identificou com necessidade de intervenção no seu local de trabalho, na 
etapa de «identificação».
 
Plano de Ação: Na quarta etapa do processo de avaliação, pode definir as medidas a 
adotar para mitigar os riscos avaliados, bem como os recursos necessários à implementa-
ção das diferentes medidas. A ferramenta permite elaborar automaticamente um relató-
rio da avaliação de riscos.

É impossível indicar o tempo que é normalmente necessário para concluir uma avaliação, 
visto que a utilização da plataforma está dependente do utilizador e da realidade laboral 
de cada. Contudo, pode dedicar o seu tempo conforme as suas disponibilidades, poden-
do fazer interrupções e continuar a avaliação quando for mais conveniente.

A primeira coisa que deve fazer, quando começar a sua primeira avaliação de riscos, será 
criar uma conta OiRA. O registo permite ligar-se, a qualquer momento, para prosseguir 
uma avaliação já iniciada ou para realizar uma nova avaliação. Assegure-se sempre de que 
dispõe de uma versão impressa, atualizada.

Não é necessário qualquer tipo de preparação para utilizar a ferramenta. No entanto, 
pense quem vai realizar a avaliação de riscos, de que forma os trabalhadores vão ser en-
volvidos na avaliação, etc.

No Anexo 1 é facultado um guia de apoio à utilização da ferramenta.
Nota: 
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4.1.3 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Depois de terminar o preenchimento das questões da ferramenta, são disponibilizados 
quatro documentos; um de trabalho, o Plano de ação, e três de resumo, o Relatório, Visão 
geral dos riscos e Visão geral das medidas. O plano definido deverá ser cumprido nas da-
tas estabelecidas, de forma a garantir que todos os requisitos são cumpridos.

4.2. AÇÕES CORRETIVAS

De acordo com os resultados obtidos durante o processo de identificação de perigos 
inerentes à atividade extrativa, a plataforma OiRA permite a criação de um plano de ação 
que tem como objetivo identificar as medidas a implementar para que seja possível a mi-
tigação de riscos ou até mesmo eliminação de perigos identificados.

No Plano de Ação para além de serem definidas as medidas a adotar deverá também fi-
car registado o responsável (interno ou externo à empresa) pela implementação de cada 
uma dessas medidas, uma previsão do valor a investir e ainda o seu prazo de aplicação.

4.3. REGISTOS E DOCUMENTAÇÃO

Devem ser mantidos os registos das ações empreendidas para demonstrar a conformida-
de com os requisitos estabelecidos e evidenciar resultados obtidos.

Tal poderá ser evidenciado através dos documentos resultantes da utilização da platafor-
ma: Relatório, Plano de Ação, Visão geral dos riscos e Visão geral das medidas.
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ANEXO 1
Guia de Apoio à Utilização da Ferramenta 
OiRA Para a Indústria Extrativa a Céu Aberto 
Passo 1 – Aceda a https://oiraproject.eu/oira-tools/pt/ e registe-se:

Passo 2 – Clique “Iniciar”:

Na última entrada do Índice, há uma opção “Estado” que permite a qualquer momento verificar o estado do processo.
Nota: 
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Passo 3 – A partir deste momento, do lado esquerdo irá aparecer um índice com todos os 
pontos a analisar, bem como o estado de cada um deles: 

Passo 4 – A avaliação é feita ponto a ponto, carregando em “Seguinte”:

O símbolo em destaque corresponde ao estado da resposta dada.
Nota: 
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Passo 5 – A resposta a dar poderá ter vários formatos ou vários requisitos de preenchi-
mento, que deverão ser preenchidos e depois carregar sempre em “Guardar e Continuar”.

Exemplo 1:

Exemplo 2:
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Passo 6 – Quando terminar de analisar todos os pontos do índice, terá uma opção de 
adicionar outros riscos identificados que não constem na ferramenta, ou a opção de con-
tinuar para o plano de ação:

Para ajudar a identificar os riscos, existe o separador “Recursos”, onde poderá encontrar as Referências Legais e Políti-
cas relativas ao risco em revisão. Existe também um separador “Comentários” onde poderá deixar alguma nota in-
formativa relevante.

Nota: 
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Passo 7 – Nesta fase terá de preencher informações sobre os riscos identificados por 
si anteriormente como não cumpridos, bem como todos aqueles em que é obrigatório 
constar uma resposta no plano de emergência. Deverá então iniciar, carregando em “Criar 
plano de ação”:

Exemplo 1:

Passo 8 – Deverá então escolher a medida a realizar para cada um dos pontos que surge 
do lado esquerdo, no índice; poderá escolher uma das medidas sugeridas ou adicionar 
novas:
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Ao clicar em “Selecione medidas sugeridas”, aparecerá uma janela com as medidas identificadas que dão resposta ao 
risco em questão. Poderá adicioná-las ao seu plano, carregando em “Adicionar”:

Nota: 

Haverá medidas em que será necessário o preenchimento de vários dados; neste caso terá uma janela com infor-
mações úteis sobre os dados a preencher carregando no ponto de interrogação a verde. É muito importante que esta 
seja preenchida para que o relatório final esteja completo.

Nota: 
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Passo 9 – Terminado o Plano de ação, poderá avançar para a emissão do Relatório car-
regando em “Guardar e continuar”:

Passo 10 – Antes da emissão, é pedido o preenchimento de um rápido formulário:
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Passo 11 – Nesta página poderá fazer a transferência de quatro documentos, carregando 
nos botões correspondentes (indicados na imagem em baixo). São eles o Relatório (doc-
umento Word), o Plano de ação (documento Excel), e dois documentos resumo, a Visão 
Geral dos Riscos e a Visão geral das medidas (documentos pdf). Toda esta documen-
tação serve como prova da utilização da ferramenta, ou seja, da análise realizada.


