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Falar sobre segurança
mostra que estamos a mudar
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Andreas Jeron, Gerente Executivo
SHE-Q de Boskalis Hirdes
Atualmente espera-se de nós um desempenho
de alta qualidade. As tecnologias e métodos
de trabalho são mais complicadas do que
antigamente, e o trabalho é realizado por
menos pessoas. A complexidade dos projetos
resulta em mais riscos. Portanto a segurança

é cada vez mais importante. Entretanto,
vemo-nos confrontados com muitas regras
de segurança, tanto internacionais como
nacionais, tanto de clientes como as nossas
próprias regras.
No entanto, observar as regras sem
estarmos conscientes dos aspetos relativos à
segurança é o mesmo que olhar à esquerda
e à direita antes de atravessar a rua, sem
saber porque é preciso fazer isso. Com a
introdução da NINA, a consciência sobre a
segurança melhorou consideravelmente.
Todos os trabalhadores participam
ativamente no melhoramento da segurança
no local de trabalho. Quando estive há
pouco na draga Shoalway para uma
reunião NINA de início de obra, a
tripulação discutiu entre outras coisas sobre
o que devia fazer na eventualidade de
discrepância entre as regras internacionais e
as diretrizes da Boskalis. Estas discussões

Escavação escalonada
Na província Holanda do Sul, a Boskalis e
Martens van Oord (MvO) estão a trabalhar
juntas na desafetação do pólder de
Noordwaard. A área está a ser novamente
redistribuída e modificada de forma a
tornar-se uma área de dique interno para
uma de dique externo. Isto exige movimento
de terras de grandes dimensões; o trabalho
é efetuado com material pesado. O
consórcio optou explicitamente pela NINA.
O diretor de obra Jan Blom (MvO) trabalhou
pessoalmente durante 25 anos na condução de
uma escavadora de pá. Portanto ele sabe onde
estão os perigos. “É fácil cometer um erro na
condução. Por isso é necessário criar um
pavimento de trabalho que seja suficientemente
largo para que o condutor possa fazer as
correções.” Por isso ele faz com que a

refletem a mudança pela qual estamos a
passar, como organização. Sentimo-nos
todos responsáveis. Desta forma podemos,
com maior rapidez, detetar perigos, tomar
as medidas necessárias e assegurar-nos de
que todos compreendem completamente o
processo de trabalho. Esta nova
abordagem tem tido muito sucesso.
O número de incidentes que provocaram
ausências por milhões de horas trabalhadas
(LTIF) na Boskalis Hirdes diminuiu de 1,55
em 2010 (cinco incidentes) para 0,18 em
2012 (1 incidente). E isso, apesar do
aumento do número de horas trabalhadas.
Estamos muito orgulhosos destes resultados!
Penso que a NINA está a tornar-se parte
integral da nossa cultura. Somente juntos
poderemos enfrentar as tarefas e
responsabilidades que estão à nossa frente!
Na próxima edição: Neil Martin (Gerente SHE-Q,
Grã-Bretanha)

= escavação segura

escavação de desfiladeiros não seja efetuada
de uma só vez, mas de forma escalonada:
com isso é produzida uma banqueta de
apoio larga ao lado da pista de transporte.
Não faz muito tempo que um dos condutores
percebeu porque isso é importante, quando
durante a deslocação das chapas de rolagem
deslizou-se das chapas com a sua escavadora
de pá e não caiu graças à banqueta de
apoio. “Agora percebo o que queres dizer!”,
disse o condutor, que não apanhou mais do
que um susto.
Segurança acima de tudo
Para Jan Blom, esta abordagem é algo
natural. Mas isso não se aplica a todos. Mais
para o início deste ano, as coisas ocorreram
mal com Marvin, o filho de Jan: ele caiu com
a sua escavadora com as rodas para cima

num desfiladeiro, devido a que somente tinha as
chapas de rolagem para efetuar as manobras.
Felizmente Marvin não sofreu ferimentos graves e
quase não houve danos à escavadora. Mas o
incidente podia ter sido evitado se tivesse havido
a banqueta de apoio. Por isso, com NINA em
mente, Jan é de opinião de que todos, em todas
as partes, devem trabalhar desta forma. “Pois a
segurança está acima de tudo.”

Talude escalonado no Bevert Kreek, pólder de Noordwaard

