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Nos tempos atuais em que os efeitos da crise 

na qualidade do trabalho são alarmantes, ten-

do em conta a forte tendência de retração das 

empresas com consequências imediatas na 

diminuição dos investimentos em matéria de 

Segurança e Saúde, leva a que o esfoço pelo 

cumprimento dos direitos dos trabalhadores 

em matéria de SST tenha que ser cada vez 

mais persistente. 

 

Este cenário exigirá da parte da ACT um maior 

e persistente reforço da sua atuação, ainda 

mais, porque o ressurgimento de situações de 

grande incumprimento e de retrocesso dos 

patamares de proteção em matéria de 

segurança e saúde em setores de atividade 

chave, exigirá à ACT um esforço adicional 

para inverter tais tendências.  

 

Mas também aos Sindicatos para não deixa-

rem cair a importância fundamental desta 

matéria para os trabalhadores portugueses.  

 

Neste número iremos dar seguimento à publi-

cação de uma ficha prática sobre Legislação 

de Segurança e Saúde no Trabalho, relem-

brando que aos trabalhadores assistem um 

conjunto de direitos distintos que se traduzem 

no direito à participação ativa e efetiva na 

melhoria das condições de SST. 
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De acordo com dados da ACT nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013 registaram-se 

em Portugal, pelo menos, cerca de 47 acidentes de trabalho mortais.  Sublinhe-se que desde o início 

do ano  estão registados, pelo menos, 108 acidentes de trabalho mortais, no nosso país.   

 

De salientar que não obstante se verificar, conforme podemos constatar no quadro seguinte, uma 

diminuição dos acidentes de trabalho mortais objeto de inquérito pela ACT, temos que ter presente 

que o setor da construção civil, tradicionalmente o grande responsável pela elevada taxa de morta-

lidade laboral, encontra-se estagnado.  

 

O seguinte Quadro reporta estes Dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinistralidade Laboral Mortal 
2013 

Mês 2011 2012 2013 

janeiro 17 15 16 

fevereiro 10 16 11 

março 11 13 9 

abril 16 9 10 

maio 14 12 13 

junho 14 16 14 

julho 12 14 12 

agosto 14 7  10 

setembro 16 15  11 

outubro 17 17  2 

novembro 12 11 -  

dezembro 8 4 -  
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Resumo da Principal Legislação de SST  
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Âmbito Sumário da Legislação 

 

1 – Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

 Enquadramento Geral de SST 

  

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 281.º e 282.º do Código do Tra-
balho) 

Regulamentação: 

Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro 

 Regime de organização e fun-

cionamento dos Serviços de 

Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (artigos 73.º a 110.º) 

  

 Organização da SST na Admi-

nistração Pública 

Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 

  

Representantes dos Trabalha-

dores para SST 

Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (artigos 21.º a 40.º) 

  

Requerimento para autorização 

dos serviços de SST 

Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (artigos 73.º a 110.º) 

  

Notificação à ACT sobre a 

Organização dos Serviços SST 

Portaria n.º 1179/95, de 26 de Setembro 

Alterações: 

 Portaria n.º 53/96, de 20 de Fevereiro 

Ficha de Exames de Saúde 

(medicina do trabalho) 

Portaria n.º 299/2007, 16 de Março 

  

Relatório Anual dos Serviços de 

Prevenção das Empresas 

Portaria n.º 55/2010, de 21 de Janeiro 

 

  

Certificação dos Técnicos de SH Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho 

- Alterações: 

 Lei n.º 14/2001, de 4 de Junho 

29A00 

2 – Componentes Materiais do Trabalho 

Locais de Trabalho Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de Outubro 

 

Regulamentação: 

  

Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro 

Cont.  

http://dre.pt/pdf1s/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
http://www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_l_59_11_09.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
http://www.dre.pt/cgi
http://www.srrhrecursoshumanos.pt/fich_drt/Port53_1996.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/03/05400/16381639.pdf
http://www.gep.mtss.gov.pt/destaques/p55_10.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/06/149A00/28472851.PDF
http://dre.pt/pdfgratis/2001/06/129A00.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231a00/55525552.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234b00/55965599.PDF


 

Equipamentos de Trabalho Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro 

 

Equipamentos Dotados de 

Visor 

Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de Outubro 

 

Regulamentação: Portaria n.º 989/93, de 6 de Outubro 

 

Movimentação Manual de 

Cargas 

Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 Setembro 

  

Ruído no Trabalho 

  

Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro 

 

Vibrações Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro 

 

Radiações Ionizantes 

  

Regime Geral: 

Decreto-Lei n.º 165/2002, de 17 de Julho 

Decreto-Lei n.º 348/89, de 12 de Outubro 

Regulamentação: 

 Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril 

 Decreto-Lei n.º 222/2008, de 17 de Novembro 

 Decreto-Lei n.º 174/2002, de 25 de Julho 

Agentes Químicos e Valores 

Limite de Exposição 

Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 305/2007, de 24 de Agosto 

Amianto Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de Julho 

 

Agentes Cancerígenos Decreto-Lei n.º 301/2000, de 18 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 479/85, de 13 de Novembro 

Substâncias Proibidas Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro 

  

Chumbo 

  

Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro 

Explosivos 

  

Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de Novembro 

Decreto-Lei n.º 303/90, de 27 de Setembro 

 

Agentes Biológicos 

Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de Abril 

Regulamentação: Portaria n.º 405/98, de 11 de Julho 

   Alterações: Portaria n.º 1036/98, de 15 de Dezembro 

Microrganismos geneticamente modificados:Decreto-Lei n.º 2/2001, de 4 de 

Janeiro 

 

3 – Sinalização de Segurança 

Sinalização de Segurança 

  

Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho 

 

Regulamentação: 

 Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro 

  

4 – Protecção Individual 

Equipamentos de Proteção 

Individual 

  

  

  

Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de Outubro 

 

Regulamentação: 

Portaria n.º 988/93, de 6 de Outubro 
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5 – Trabalhadores mais Vulneráveis Face aos Riscos Profissionais 

Menores 

  

Regime geral: 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
72.º a 80.º) 

Trabalhos proibidos ou condicionados: 

 Lei n.º102/2009, de 10 de Setembro (artigos 61.º a 72.º) 

 

Mulheres Grávidas, Puérpe-

ras ou Lactantes 

  

Regime geral: 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
58.º a 62.º) 

Trabalhos proibidos ou condicionados: 

 Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (artigos 51.º a 60.º) 

  

Trabalhadores com Capaci-

dade de Trabalho Reduzida 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigo 
84.º) 

  

Trabalhadores com Deficiên-

cia ou Doença Crónica 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
86.º a 88.º) 

  

Trabalhadores em Regime de 

Cedência Ocasional 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
291.º e 293.º) 

  

Trabalhadores Temporários 

  

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
185.º a 189.º) 

  

6 – Organização do Trabalho 

Organização do Tempo de 

Trabalho 

  

Princípio geral: 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
222.º e 225.º) 

  

Trabalho nocturno 

  

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
224.º e 225.º) 

  

Trabalho suplementar 

  

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigo 
228.º) 

 

7 – Regulamentação Específica 

Construção 

  

  

Coordenação de segurança: 

 Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro 

                               Regulamentos de segurança: 

 Portaria n.º 101/96, de 3 de Abril, Decreto 41821, de 11 de Agosto de 1958 

 

 Decreto 46427, de 10 de Julho de 1965 

 

Indústria Extractiva 

  

Decreto-Lei n.º 324/95, de 28 de Novembro 

  

Regulamento segurança para a extracção por perfuração: 

 Portaria n.º 197/96, de 4 de Junho 

 

Regulamento segurança para a céu aberto: 

Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho 

 

Indústria 

  

Portaria n.º 53/71, de 3 de Fevereiro 

 

Alterações: 

 Portaria n.º 702/80, de 22 de Setembro 

 

Comércio, Escritórios e Servi-

ços 

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto 

 

Navios de Pesca 

  

Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de Maio 

 

Regulamentação: 

Portaria n.º 356/98, de 24 de Junho 

 

Assistência Médica a Bordo 

de Navios 

  

Decreto-Lei n.º 274/95, de 23 de Outubro 

 

Fabrico de Explosivos 

  

Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de Maio 

  

8 – Segurança de Produtos 

Segurança de Máquinas 

Novas 

  

Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho 

  

 

Segurança de Máquinas Usa-

das 

Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de Agosto 

 

Portaria n.º 172/2000, de 23 de Março 

 

Substâncias Perigosas – 

embalagem e rotulagem 

  

Decreto – Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto 

  

Preparações Perigosas – clas-

sificação, embalagem e rotu-

lagem 

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril 

 

9 – Sistema de Emergência 

Segurança Contra Incêndios 

em Edifícios 

  

  

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro 

 

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro 

10– Reparação dos Acidentes de Trabalho e das Doenças Profissionais 

Enquadramento Geral da 

Reparação dos Acidentes de 

Trabalho e das Doenças Pro-

fissionais 

  

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
283.º) 

  

 Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro 

 

Seguro de Acidentes de Tra-

balho dos Trabalhadores 

Independentes 

Decreto-Lei n.º 159/99, de 11 de Maio 

 

  

Lista Codificada das Doenças 

Profissionais 

  

 Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio 

 

 Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de Julho 

 

Tabela Nacional de Incapaci-

dades 

Decreto – Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro de 2007 

 

Cont.  

http://dre.pt/pdf1s/2005/02/040A00/17661773.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231a00/55545556.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234B00/56035603.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/09/226A00/53915393.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/09/17200/65846593.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/02/040A00/15311539.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2002/07/163A00/53645370.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1989/10/23500/44474450.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1990/04/09100/18531903.pdf
http://www.ipq.pt/backfiles/DL222_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/07/170A00/54735479.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0572805731.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14100/0468904696.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/11/267A00/65886593.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1985/11/26100/37863787.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/Listagem%20da%20legislação%20SST/Decreto-Lei%20n.º%20376/84,%20de%2030%20de%20Novembro
http://dre.pt/pdf1sdip/1990/09/22400/40174018.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/04/089A00/17021709.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/07/158B00/33083314.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/12/288B00/68356843.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/003A00/00390049.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/003A00/00390049.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/06/136A00/38483850.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/12/284B01/00020011.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231A00/55535554.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234B00/55995602.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/17600/0616706192.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/17600/0616706192.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/10/251A00/71997211.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/080B00/07030707.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1965/07/15200/09760981.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/276A00/74167419.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/130B00/14311437.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/130B00/14371444.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1971/02/02800/00980118.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1980/09/21900/28492856.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1986/08/19000/20992106.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/05/109A00/22852288.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/06/143B00/28002803.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/10/245A00/65506553.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/05/114A00/45584579.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/12000/0376503795.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/08/190A00/51875188.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/03/070B00/11741175.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15500/0335303398.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/04/095A00/25782614.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22000/0790307922.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/12/25000/0905009127.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/04/08200/0246002467.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/05/109A00/24412443.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/05/104B00/26132639.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13600/0449904543.pdf
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=20073559&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11='Decreto-Lei'&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar


 

3 – Sinalização de Segurança 

Sinalização de Segurança 

  

Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho 

Regulamentação: 

 Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro 

4 – Proteção Individual 

Equipamentos de Proteção 

Individual 

  

  

  

Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de Outubro 

Regulamentação: 

Portaria n.º 988/93, de 6 de Outubro 

5 – Trabalhadores mais Vulneráveis Face aos Riscos Profissionais 

Menores 

  

Regime geral: 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
72.º a 80.º) 

Trabalhos proibidos ou condicionados: 

 Lei n.º102/2009, de 10 de Setembro (artigos 61.º a 72.º) 

 

Mulheres Grávidas, Puérpe-

ras ou Lactantes 

  

Regime geral: 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
58.º a 62.º) 

Trabalhos proibidos ou condicionados: 

 Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (artigos 51.º a 60.º) 

 

Trabalhadores com Capaci-

dade de Trabalho Reduzida 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigo 
84.º) 

  

Trabalhadores com Deficiên-

cia ou Doença Crónica 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
86.º a 88.º) 

  

Trabalhadores em Regime de 

Cedência Ocasional 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
291.º e 293.º) 

  

Trabalhadores Temporários 

  

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
185.º a 189.º) 

6 – Organização do Trabalho 

Organização do Tempo de 

Trabalho 

  

Princípio geral: 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
222.º e 225.º) 

 

Trabalho noturno 

  

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
224.º e 225.º) 

  

Trabalho suplementar 

  

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigo 
228.º) 

 

7 – Regulamentação Específica 

Construção 

  

  

Coordenação de segurança: 

 Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro 

                               Regulamentos de segurança: 

 Portaria n.º 101/96, de 3 de Abril, Decreto 41821, de 11 de Agosto de 1958 

 

 Decreto 46427, de 10 de Julho de 1965 

 

Indústria Extractiva 

  

Decreto-Lei n.º 324/95, de 28 de Novembro 

  

Regulamento segurança para a extracção por perfuração: 

 Portaria n.º 197/96, de 4 de Junho 

 

Regulamento segurança para a céu aberto: 

Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho 

 

Indústria 

  

Portaria n.º 53/71, de 3 de Fevereiro 

 

Alterações: 

 Portaria n.º 702/80, de 22 de Setembro 

 

Comércio, Escritórios e Servi-

ços 

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto 

 

Navios de Pesca 

  

Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de Maio 

 

Regulamentação: 

Portaria n.º 356/98, de 24 de Junho 

 

Assistência Médica a Bordo 

de Navios 

  

Decreto-Lei n.º 274/95, de 23 de Outubro 

 

Fabrico de Explosivos 

  

Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de Maio 

  

8 – Segurança de Produtos 

Segurança de Máquinas 

Novas 

  

Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho 

  

 

Segurança de Máquinas Usa-

das 

Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de Agosto 

 

Portaria n.º 172/2000, de 23 de Março 

 

Substâncias Perigosas – 

embalagem e rotulagem 

  

Decreto – Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto 

  

Preparações Perigosas – clas-

sificação, embalagem e rotu-

lagem 

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril 

 

9 – Sistema de Emergência 

Segurança Contra Incêndios 

em Edifícios 

  

  

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro 

 

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro 

10– Reparação dos Acidentes de Trabalho e das Doenças Profissionais 

Enquadramento Geral da 

Reparação dos Acidentes de 

Trabalho e das Doenças Pro-

fissionais 

  

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
283.º) 

  

 Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro 

 

Seguro de Acidentes de Tra-

balho dos Trabalhadores 

Independentes 

Decreto-Lei n.º 159/99, de 11 de Maio 

 

  

Lista Codificada das Doenças 

Profissionais 

  

 Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio 

 

 Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de Julho 

 

Tabela Nacional de Incapaci-

dades 

Decreto – Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro de 2007 
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http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231A00/55535554.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/10/251A00/71997211.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/04/080B00/07030707.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1965/07/15200/09760981.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/276A00/74167419.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/130B00/14311437.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/130B00/14371444.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1971/02/02800/00980118.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1980/09/21900/28492856.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1986/08/19000/20992106.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/05/109A00/22852288.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/06/143B00/28002803.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/10/245A00/65506553.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/05/114A00/45584579.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/12000/0376503795.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/08/190A00/51875188.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/03/070B00/11741175.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15500/0335303398.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/04/095A00/25782614.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22000/0790307922.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/12/25000/0905009127.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/04/08200/0246002467.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/05/109A00/24412443.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/05/104B00/26132639.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13600/0449904543.pdf
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=20073559&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11='Decreto-Lei'&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar
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Trabalho noturno 

  

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
224.º e 225.º) 

Trabalho suplementar 

  

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigo 
228.º) 

7 – Regulamentação Específica 

Construção 

  

  

Coordenação de segurança: 

 Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro 

  Regulamentos de segurança: 

 Portaria n.º 101/96, de 3 de Abril, Decreto 41821, de 11 de Agosto de 1958 

 Decreto 46427, de 10 de Julho de 1965 

Indústria Extrativa 

  

Decreto-Lei n.º 324/95, de 28 de Novembro 

Regulamento segurança para a extração por perfuração: 

 Portaria n.º 197/96, de 4 de Junho 

Regulamento segurança para a céu aberto: 

Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho 

Indústria 

  

Portaria n.º 53/71, de 3 de Fevereiro 

Alterações: Portaria n.º 702/80, de 22 de Setembro 

Comércio, Escritórios e Servi-

ços 

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto 

 

Navios de Pesca 

  

Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de Maio 

Regulamentação:Portaria n.º 356/98, de 24 de Junho 

Assistência Médica a Bordo 

de Navios 

  

Decreto-Lei n.º 274/95, de 23 de Outubro 

 

Fabrico de Explosivos 

 

Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de Maio 

8 – Segurança de Produtos 

Segurança de Máquinas 

Novas 

Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho 

  

Segurança de Máquinas Usa-

das 

Decreto-Lei n.º 214/95, de 18 de Agosto 

Portaria n.º 172/2000, de 23 de Março 

Substâncias Perigosas – 

embalagem e rotulagem 

Decreto – Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto 

 

Preparações Perigosas – clas-

sificação, embalagem e rotu-

lagem 

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril 

 

Cont.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/1965/07/15200/09760981.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/276A00/74167419.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/130B00/14311437.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/06/130B00/14371444.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1971/02/02800/00980118.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1980/09/21900/28492856.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1986/08/19000/20992106.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/1998/06/143B00/28002803.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/2002/05/114A00/45584579.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/12000/0376503795.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/08/190A00/51875188.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2000/03/070B00/11741175.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/08/15500/0335303398.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/04/095A00/25782614.pdf
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9 – Sistema de Emergência 

Segurança Contra Incêndios 

em Edifícios 

  

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro 

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro 

10– Reparação dos Acidentes de Trabalho e das Doenças Profissionais 

Enquadramento Geral da 

Reparação dos Acidentes de 

Trabalho e das Doenças Pro-

fissionais 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (artigos 
283.º) 

 Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro 

Seguro de Acidentes de Tra-

balho dos Trabalhadores Inde-

pendentes 

Decreto-Lei n.º 159/99, de 11 de Maio 

 

  

Lista Codificada das Doenças 

Profissionais 

 Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio 

 Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de Julho 

Tabela Nacional de Incapaci-

dades 

Decreto – Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro de 2007 

 

Consulte a nossa Publicação Coletânea Interativa— Legislação de Segurança e 

Saúde no Trabalho  

http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22000/0790307922.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/12/25000/0905009127.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/04/08200/0246002467.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/05/109A00/24412443.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/05/104B00/26132639.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13600/0449904543.pdf
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=20073559&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11='Decreto-Lei'&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar
http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=151
http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=151


Assinalou-se no passado dia 18 de outubro o Dia 

Europeu Contra o Tráfico de Seres Huma-

nos, pelo que não podemos deixar de conferir 

destaque, nesta publicação, a esta temática.  

 

Em todo o mundo, milhões de pessoas são trafi-

cadas principalmente para fins de exploração 

sexual e de trabalho. Portugal não está alheio a 

esta realidade, pelo contrário, só em 2012 foram 

identificadas no nosso país 81 vítimas de tráfico, 

entre homens, mulheres, adultos e crianças, 

segundo o Observatório do Tráfico de Seres 

Humanos. 

 

Este fenómeno acarreta consigo um conjunto de 

causas e consequências problemáticas: o crime 

organizado, a exploração sexual e laboral, as 

assimetrias endémicas entre os países mais 

desenvolvidos e os mais carenciados, as ques-

tões de género e de direitos humanos, quebra de 

suportes familiares e comunitários. 

 

Para lá da reconhecida abrangência do fenóme-

no, são identificados grupos que apresentam 

uma maior vulnerabilidade à situação de tráfico 

tais como as mulheres e as crianças. Para esta 

situação contribui a crescente feminização da 

pobreza que propicia situações de exploração 

sexual e laboral.  

 

No caso das crianças, o fenómeno constitui 

o mais ignóbil atentado ao direito a crescer 

livre e num ambiente protegido e acolhe-

dor.  

O encerramento da Campanha "Juntos na 

prevenção dos riscos profissionais" ocorreu 

no passado dia 30 de outubro de 1013 com a 

realização de um Seminário de Encerramento. 

 

A ACT, na qualidade de Ponto Focal Nacional da 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, coordena as Campanhas Europeias 

“Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis”, 

realizadas, no nosso país, desde 2000.  

 

Estas Campanhas de sensibilização são bienais e 

pretendem promover a realização de iniciativas 

que melhorem a qualidade do trabalho, dinami-

zando o envolvimento e potenciando o empenho 

de todos os atores da área da prevenção de ris-

cos profissionais, reforçando o papel de cada um 

na Rede Nacional de Prevenção.  

 

A Campanha desenvolvida no biénio de 2012-

2013 teve como tema "Juntos na prevenção 

dos riscos profissionais" e centrou-se na 

importância da liderança por parte da ges-

tão de topo e da participação e envolvimen-

to dos trabalhadores na melhoria das condi-

ções de trabalho. 
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Dia Europeu Contra o Tráfico de Seres 

Humanos  
18 de outubro de 2013 

Encerramento da Campanha 

"Juntos na Prevenção dos Riscos 

Profissionais 



Ensinamentos com o Napo agora dis-

poníveis em 18 línguas  

 

As crianças e professores do ensino primário 

podem beneficiar da iniciativa «Napo para 

professores», um projeto aliciante que intro-

duz conceitos básicos de segurança e saúde na 

escola. 

 

Destinado a crianças com idades entre os 7 e 

os 11 anos, os recursos baseiam-se no perso-

nagem de desenho animado Napo, que divulga 

a mensagem de locais de trabalho seguros e 

saudáveis de uma forma informal e atrativa. 

 

O «Napo para professores» enquadra-se nas 

atuais disciplinas curriculares e abrange temas 

que os alunos provavelmente identificarão em 

casa e na escola, incluindo sinais de seguran-

ça, riscos para a pele e para as costas, bem 

como a identificação de riscos e perigos.  
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Mais Novidades…... 

Campanha Crescer em Segurança – Educa-

ção para a Prevenção: Regresso às Aulas” 

 
A ACT desenvolveu uma iniciativa entre setembro e 

outubro - Campanha Crescer em Segurança – 

Educação para a Prevenção, com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade escolar para a temática da 

Segurança no Trabalho.  A ACT, no âmbito desta 

campanha percorreu todo o país, fazendo interven-

ções em mais de 100 estabelecimentos de ensino, 

estando envolvidos cerca de 3.000 alunos. 

 

O objetivo traçado pela ACT foi sensibilizar e alertar 

para a necessidade da implementação de uma cultura 

de segurança no trabalho em idades mais jovens. As 

ações realizadas tiveram por base temáticas inerentes 

à área da segurança no trabalho, estando direciona-

das para cada uma das faixas etárias e têm como 

objetivo o desenvolvimento de comportamentos segu-

ros desde os estádios iniciais de aprendizagem.  

 
Nós só temos a parabenizar esta iniciativa e 

sublinhar a necessidade da sua continuidade. 

 

Acreditamos que “ É com os jovens que se cons-

trói um futuro melhor ”, pelo que se afigura urgen-

te promover e acelerar o processo de informação e de 

sensibilização da comunidade escolar para os riscos 

que se encontram presentes no mundo laboral, no 

exercício prático de uma profissão, incutindo nos 

jovens, uma progressiva cultura de segurança e 

munindo-os de ferramentas adequadas com vista a 

minimizar e eliminar a exposição a esses riscos.  

 
Consideramos fundamental “ chegar junto dos 

jovens” estimulando a sua capacidade individual de 

identificação dos perigos e consequente eliminação ou 

redução dos riscos, numa perspetiva de promoção da 

Cultura de Prevenção e Segurança, onde as novas 

gerações de trabalhadores entrem no mercado de 

trabalho com um maior e melhor conhecimento e sen-

sibilidade para a segurança e saúde no trabalho. 

 

Só assim teremos um Mundo melhor no que toca 

à Prevenção de Riscos Profissionais.  

Napo para Professores e Alu-

nos 

https://osha.europa.eu/pt/teaser/lessons-for-life-with-napo-now-available-in-18-languages
https://osha.europa.eu/pt/teaser/lessons-for-life-with-napo-now-available-in-18-languages


Estudo 
Os distúrbios mentais são a segunda 

causa principal de baixa médica 
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Um Estudo elaborado por uma equipa inter-

disciplinar da Universidade de Castilla-La 

Mancha e do Serviço de Saúde das Ilhas 

Canárias mostrou que depois das doenças 

músculo-esqueléticas, a segunda causa de 

baixa médica são os distúrbios mentais.  

  
O Estudo, publicado no European Journal of 

Health Economics, evidenciou o impacto eco-

nómico e social sobre os problemas de saúde 

mental e as inerentes baixas médicas, bem 

como os custos associados.  

 

Saiba mais Aqui. 

 

 
 
 

 
O Instituto Sindical Europeu - ETUI - tem a 

decorrer uma exposição de arte sobre a Preven-

ção, Segurança e Saúde no Trabalho. Faz parte 

da exposição um conjunto significativo de supor-

tes informativos – cartazes – e filmes. 

 
Encontram-se expostos diversos cartazes antigos 

de vários países europeus com o objetivo 

de mostrar como o design gráfico tem sido usado 

para promover a saúde, a prevenção e a segu-

rança em mais de 20 diferentes ambientes cultu-

rais. 

 

A exposição destaca mensagens de segurança e 

saúde no trabalho e a forma como os slogans 

evoluíram, em que se passou de uma atitude de 

culpabilização dos trabalhadores pelos acidentes 

de trabalho para uma abordagem de promoção 

da prevenção proactiva.  

  
Igualmente é demonstrada, nesta exposição, a 

importância histórica da saúde e segurança para 

o movimento sindical europeu. 

 

De um ponto de vista artístico, a exposição ofe-

rece uma viagem através da arte do século XX.  

 

Saiba mais Aqui. 

Exposição: A Arte da Prevenção, 
Segurança e Saúde na Europa 

http://elpais.com/diario/2010/02/09/salud/1265670003_850215.html
http://www.etui.org/en/Events/Poster-exhibition-The-art-of-preventive-health-and-safety-in-Europe
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Estudo sobre Riscos Emergentes no 

Setor da Construção 

 

Este Estudo publicado recentemente pelo INSHT 

identifica e analisa os riscos laborais 

emergentes no setor da construção através da 

análise das alterações demográficas, 

económicas, tecnológicas e normativas que 

ocorrem na atualidade. 

 

O objetivo do estudo é, pois, a recolha de 

dados e fornecer evidências científicas, bem 

como informação produzida recentemente que 

revele a importância que esses riscos podem 

ter num cenário futuro, permitindo antecipar 

esses riscos e identificar novas causas dos 

problemas para a segurança e saúde dos 

trabalhadores da construção civil. 

 

Aconselhamos a leitura deste Estudo.  

Aceda à Publicação Aqui. 

  
 
Crise e desemprego faz aumentar o 

suicídio entre jovens  

 

 

Depois da crise, verificou-se um 

aumento de 11,7% nos suicídios de 

jovens entre 15 e 24 anos. 

 

 

De acordo com um recente Estudo que 

analisou a taxa de suicídio em 54 países 

da união Europeia e da América, são os 

jovens entre os 15 e os 24 anos as maio-

res vítimas de suicídio, resultado da falta 

de perspetivas de trabalho. 

 

 Segundo os investigadores, em 2009 

houve 4.884 suicídios a mais do que o 

esperado, segundo a tendência projetada 

antes da crise. 

 

 Em nove países de América Central, 

Caribe e México, a quantidade de suicí-

dios foi 6,4% superior, mas o aumento 

limitou-se a 1,3% na América do Sul, 

onde os economistas dizem que o impac-

to da crise foi menor, em parte devido ao 

aumento dos preços das matérias-

primas. 

 

 Entre os homens europeus, houve um 

aumento de 11,7% dos suicídios nos 

jovens entre 15 e 24 anos. Na América, o 

maior aumento (5,2%) ocorreu junto de 

homens com idade compreendidas entre 

os 45 e os 64 anos. 

 

 Continuação  na Página seguinte... 

 

Mais Estudos e Publicações  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/SEGURIDAD/riesgos%20emergentes%20sector%20construccion%202013/DT%2081-1-13%20riesgos%20emergentes%20meta.pdf


 

 

 "Depois da crise económica de 2008, 

verificou-se um aumento das taxas de 

suicídio em países europeus e norte-

americanos, sobretudo em setores e países 

onde houve muita perda de postos de 

trabalho", disseram os pesquisadores. 

 

Nos EUA, o desemprego começou a 

aumentar em 2008 e quase duplicou no ano 

seguinte. O desemprego aumentou 

fortemente em vários países da América 

Central, ao contrário da América do Sul. 

 

Esta  pesquisa foi publicada na publicação 

científica British Medical Journal. Consulte-a 

Aqui. 
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Com o apoio 

Uma publicação   

 

Departamento de Segurança e Saúde no 

Trabalho da UGT 

 

Suicídio nos Jovens (cont.) 

 

Comissão Europeia adota medidas 

decisivas contra os euforizantes 

legais 

 

A Comissão Europeia apresentou uma 

proposta visando reforçar a capacidade 

da União Europeia para responder ao pro-

blema dos «euforizantes legais», ou seja, 

as novas substâncias psicoativas utiliza-

das como alternativa às drogas ilícitas, 

como a cocaína e o ecstasy.  

 

Com base na legislação proposta, as 

substâncias psicoativas serão retiradas 

rapidamente do mercado, sem que as 

suas várias utilizações industriais e 

comerciais legítimas sejam comprometi-

das.  

As propostas apresentadas dão seguimen-

to aos avisos do Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência (OEDT) e 

da Europol sobre a dimensão deste proble-

ma, bem como a um relatório de 2011 que 

concluiu que o atual mecanismo da União 

destinado a combater as novas substân-

cias psicoativas necessitava de ser reforça-

do. 

 

Leia mais Aqui. 

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5239#aff-1
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5239#aff-1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-837_pt.htm
http://1.bp.blogspot.com/-1AL340OxN8o/Ujhyb11AjuI/AAAAAAAABGM/ZhAkjm4UM0w/s1600/CEREBRO-LUZES%255B1%255D.jpg

