
FICHA DE AVALIAÇÃO RISCO-BENEFÍCIO: EXEMPLO
Localização/Atividade: Data:

Responsável: Data da Avaliação:

A sua classificação geral do risco - baixa, média ou alta - é baseado no seu julgamento sobre se os benefícios da atividade ou oportunidade superam os riscos.

ATIVIDADE Como é que os jovens irão 
BENEFICIAR desta atividade?

Perigos possíveis Quem está em 
risco?

PRECAUÇÕES no espaço para reduzir o risco de 
lesões

Risco geral 
CLASSIFICAÇÃO:
B/M/A

PESCA COM 
CAMAROEIRO  
NA LAGOA: 
Lagoa escorregadia
Pontões ou bordas 
afiadas

O pontão permite o acesso 
próximo ao conteúdo da lagoa
e é um componente essencial
para explorar este habitat.

Escorregões, tropeções  
e quedas.
Cortes, arranhões  
e escoriações.
Afogamento.

Jovens;  
adultos

• Margens rasas e com plantas para impedir 
uma queda acidental.

• Sem acesso às margens para os jovens; 
• usar pontões ou áreas balneares.
• A área mais funda é o centro da lagoa – 

mantenha-se nas margens.
• Perímetro mantido limpo de folhagem densa 

ou alta de modo a que as margens da lagoa 
estejam claramente definidas e possam ser 
vistas/evitadas.

• Pontão de pesca mantido limpo e sem riscos 
de tropeçar (por exemplo, redes, bandejas)

• Regras de utilização da lagoa claramente 
visíveis e revistas no início de cada sessão  
de pesca.

Baixo
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Os espaços na tabela abaixo irão expandir-se à medida que introduz texto; o texto pré-introduzido é simplesmente para ilustração, deve excluir itens irrelevantes e substituir 
estes com texto relevante. A sua classificação de risco geral - baixa, média ou alta - é baseado no seu julgamento sobre se os BENEFÍCIOS da atividade ou oportunidade 
superam os riscos.
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