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Apresenta-se esta Compilação Prática constituída 

por formulários que traduzem os procedimentos de 

interpelação à entidade patronal e que facilitam a 

ação dos Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho (RT’SST) ou na sua 

falta os próprios trabalhadores/as para que possam 

concretizar todas as diligências consideradas 

necessárias no desenvolvimento da sua atividade de 

participação e de representação no domínio da 

melhoria das condições de Segurança e Saúde e de 

prevenção de riscos profissionais.    

 
Assim, estes Formulários, nomeadamente os que se 

encontram organizados na 1.ª parte deste Guia, 

devem ser encarados como instrumentos de 

interpelação à entidade patronal, tendo sido 

concebidos de acordo com as disposições previstas 

na legislação.  

 

Foram, ainda, elaborados em articulação com o 

disposto no Guia para a Participação dos 

Trabalhadores e seus Representantes na Segurança e 

Saúde no Trabalho (Volume I).  

 

Ma 2.ª parte do Guia encontram-se estruturados 

todos os Formulários que permitem proceder à 

operacionalização da eleição dos RT’SST de acordo 

com o disposto nos artigos 26.º e seguintes da Lei 

102/2009, de 10 de Setembro que regulamenta o 

Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde 

no Trabalho, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014, de 28 de janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

Introdutória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Nota 

Introdutória 
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O artigo 15.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro que aprova o 

Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, com 

a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro consagra 

as obrigações da entidade patronal em matéria de SST, pelo que é, 

por definição, a norma de referência aquando as reivindicações 

por parte dos Trabalhadores e Representantes dos Trabalhadores 

para a Segurança e Saúde no Trabalho.  

 

 

Todas as reivindicações devem ser concretizadas na legislação, 

com a indicação clara do articulado de referência.  
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Formulário n.º 1 – Incumprimento de obrigações por parte da 

entidade patronal 

 

De acordo com a Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 5.º - 

Princípios Gerais - com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 

de janeiro, o empregador é obrigado a assegurar aos/às 

trabalhadores/as condições de Segurança e Saúde em todos os aspetos 

relacionados com o trabalho, atendendo a todos os riscos profissionais 

inerentes à atividade desenvolvida.   

 

Caso o empregador não cumpra as suas responsabilidades, deve o RT’SST  

ou na sua falta os/as próprios/as trabalhadores/as exigir o 

cumprimento das suas obrigações, enviando para o efeito, um ofício a 

elencar quais os aspetos que se encontram em incumprimento, exigindo a 

sua célere regularização.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compilação de Procedimentos para a Participação 
dos Trabalhadores e seus  Representantes na  

Segurança e Saúde no Trabalho 
 

             
Formulários Práticos  

 
10 

Incumprimento de obrigações por parte da entidade patronal 
 
De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 

(Diretor/Administrador/ Direção de Recursos Humanos)  
 
Assunto: Cumprimento de obrigações do empregador consagradas nos 
artigos 281.º e 282.º do Código de Trabalho e na Lei n.º 102/ 2009, de 
10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 
janeiro.   
 
Vimos por este meio solicitar que a administração da empresa dê 
cumprimento, com a maior brevidade possível, às suas obrigações em 
matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme o disposto no 
artigo 15.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de Setembro, com a redação 
conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, as quais consideramos 
prioritárias, as abaixo enunciadas: 
 
1.Integração da avaliação dos riscos para a Segurança e a Saúde do 
Trabalhado no conjunto das atividades da empresa, estabelecimento ou 
serviço, devendo adotar as medidas adequadas de proteção, conforme 
disposto na alínea d) do artigo 15.º do diploma acima referido; 
 
2. O empregador suporta a totalidade dos encargos com a organização e 
o funcionamento do serviço de Segurança e de Saúde no Trabalho e 
demais sistemas de prevenção, incluindo exames de vigilância da saúde, 
avaliações de exposições a riscos, testes e todas as ações necessárias 
no âmbito da promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, sem impor aos 
trabalhadores/as quaisquer encargos financeiros, conforme disposto no 
número 12 do artigo 15.º do diploma acima referido; 
 
O cumprimento destas obrigações é urgente, sendo que a falta de 
resposta às nossas solicitações será entendida como uma violação grave 
da entidade patronal às suas obrigações legais, relativamente à qual 
será dado o devido encaminhamento. 
 
Data:_____________ 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa  
                                    

 ____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Nota 1: 
 
Este Formulário pode ser utilizado para qualquer reivindicação 

fundamentada em qualquer diploma legal (produtos químicos, 

sinalização de segurança, prescrições mínimas, equipamentos de 

proteção individual, máquinas, etc.).  

 

Poderá igualmente ser apresentada a justificação tendo em conta a 

situação de incumprimento, ou seja: 

 

1 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 1, na medida em que não é efetuada uma adequada avaliação de 

riscos em todas as atividades da empresa, tendo em conta todos os 

riscos em presença. Existem setores de atividade, como 

sendo____________________que não foram objeto do processo de 

avaliação de risco.  

 

2 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 2, tendo em conta que foi comunicado ao trabalhador X que 

teria que suportar o custo do EPI por ele solicitado, designadamente 

umas botas de biqueira de aço, solicitação fundamentada na situação 

de desgaste verificado no equipamento atual.  
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Formulário n.º 2 – Exigência do cumprimento do direito à 

informação 

 
De acordo com a Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 19.º - 

Informação dos Trabalhadores - com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro, os/as trabalhadores/as, bem como os RT’SST 

têm direito a dispor de informação adequada e atualizada sobre um 

conjunto vasto de matérias relacionadas com a prevenção de riscos 

profissionais. 

 

Caso o empregador não cumpra as suas responsabilidades, deve o RT’SST 

ou na sua falta os/as próprios/as trabalhadores/as exigir o 

cumprimento das suas obrigações em matéria do direito à informação, 

enviando para o efeito, um ofício a elencar quais os aspetos que se 

encontram em incumprimento, exigindo a sua célere regularização.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compilação de Procedimentos para a Participação 
dos Trabalhadores e seus  Representantes na  

Segurança e Saúde no Trabalho 
 

             
Formulários Práticos  

 
13 

Exigência do cumprimento do direito à informação 
 
 
De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
  
Para: 

_______________ 
 

(Diretor/Administrador/ Direção de Recursos Humanos)  
 
Assunto: Cumprimento do direito à informação dos/as trabalhadores/as 
no âmbito do artigo 282º do Código de Trabalho e no artigo 19.º da Lei 
n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da 
Segurança e Saúde no Trabalho, com a redação conferida pela Lei n.º 
3/2014 de 28 de janeiro.    
 
 
Venho por este meio, na qualidade de Representante dos Trabalhadores 
para a Segurança e Saúde no Trabalho eleito nesta empresa e, no 
exercício do direito à informação consagrado no artigo 282.º e 19.º 
dos diplomas acima enunciados, solicitar a devida e urgente prestação 
de informação relativa às seguintes matérias: 
 
 
1 - As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e nas funções, 
tenham repercussão sobre a Segurança e Saúde no Trabalho; 
 
2 - A avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no trabalho, 
incluindo os respeitantes aos grupos de trabalhadores sujeitos a 
riscos especiais. 
 
3 - Relatório da formação em SST ministrada em ________ e_________, 
indicando as ações de formação, a temática ministrada, o número de 
horas e os trabalhadores envolvidos. 
 
4 - Programa de formação em SST previsto para ______, com os elementos 
também solicitados no ponto 3. 
 
 
 
Aproveitando a oportunidade gostaríamos de notar que, ao abrigo da 
legislação vigente, existe um conjunto de matérias que carecem de 
parecer prévio dos RT’ SST, obrigação que, no entanto, não tem sido 
devidamente observada pela empresa e que esperamos seja acautelada de 
futuro. 
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O cumprimento das obrigações acima elencadas é urgente, sendo que a 
falta de resposta às nossas solicitações será entendida como uma 
violação da entidade patronal às suas obrigações legais, relativamente 
à qual será dado o devido encaminhamento. 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                        
 

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Nota 2:  
 
Este formulário pode ser utilizado para qualquer reivindicação 

fundamentada em qualquer alínea do artigo 15.º da Lei n.º 102/ 2009, 

de 10 de setembro - artigo 19.º - informação dos trabalhadores e 

artigo 18.º - consulta dos trabalhadores - com a redação conferida 

pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

Poderá igualmente ser apresentada a justificação/ enquadramento tendo 

em conta a situação de incumprimento, ou seja: 

 

1 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 1 do artigo 19.º do diploma referido, na medida em que tendo 

sido introduzida uma nova máquina ______________no 

setor_______________ a qual altera substancialmente o procedimento 

habitual de trabalho, não foi dada informação aos/às trabalhadores/as 

que ocupam esse posto de trabalho; 

 

2 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 2 do artigo 19.º do diploma referido, tendo em conta que não 

foi transmitida a informação sobre os resultados da última avaliação 

de riscos efetuada nesta empresa.  

 

3 e 4 – Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto na 

alínea d) do artigo 18.º do diploma referido, na medida em que não 

procedeu à devida informação sobre o programa de formação da empresa, 

para efeitos de consulta.  
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Formulário n.º 3 – Exigência do cumprimento do direito à 

formação 

 
De acordo com a Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 20.º - 

Formação dos Trabalhadores - com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro, o/a trabalhador/a deve receber uma formação 

adequada no domínio da Segurança e Saúde no Trabalho, tendo em atenção 

o posto de trabalho e o exercício de atividades de risco elevado. 

 

Acresce, ainda, que aos/às trabalhadores/as designados para se 

ocuparem de todas ou algumas das atividades de Segurança e de Saúde no 

Trabalho deve ser assegurada, pelo empregador, a formação permanente 

para o exercício das respetivas funções. 

 

Caso o empregador não cumpra as suas responsabilidades, deve o RT’SST  

ou na sua falta os/as próprios/as trabalhadores/as exigir o 

cumprimento das suas obrigações em matéria do direito à formação, 

enviando para o efeito, um ofício a elencar quais os aspetos que se 

encontram em incumprimento, exigindo a sua célere regularização.  
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Exigência do cumprimento do direito à formação 
 
De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 
 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
Assunto: Cumprimento do direito à formação dos/as trabalhadores/as 
consagrados do artigo 282.º do Código de Trabalho e no artigo 20.º e 
22.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida 
pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    
 
Tendo presente que o direito à formação dos trabalhadores é um direito 
legalmente instituído, consagrado no artigo 282.º do Código de 
Trabalho e nos artigos 20.º e 22.º da Lei 102/ 2009, de 10 de 
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 
janeiro, vimos por este meio exigir o cumprimento deste direito 
legítimo, reiterando o disposto nos número abaixo referidos do artigo 
20.º do referido normativo: 
 
1. O trabalhador deve receber uma formação adequada no domínio da 
segurança e saúde no trabalho, tendo em atenção o posto de trabalho e 
o exercício de atividades de risco elevado; 
 
2. A formação dos trabalhadores da empresa sobre segurança e saúde no 
trabalho deve ser assegurada de modo a que não possa resultar prejuízo 
para os mesmos; 
 
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o empregador deve formar, em 
número suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e os riscos 
existentes, os trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 
trabalhadores, bem como facultar-lhes material adequado. 
 
O cumprimento das obrigações acima elencadas é urgente, sendo que a 
falta de resposta às nossas solicitações será entendida como uma 
violação da entidade patronal às suas obrigações legais, relativamente 
à qual será dado o devido encaminhamento. 
 
Data:_____________ 
 
______________________ 
O responsável da empresa 

                                       ___________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Nota 3:  
 
 

Poderá ser apresentada a justificação/ enquadramento das 

reivindicações, tendo em conta a situação de incumprimento, ou seja: 

 

1 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 1 do artigo 20.º do diploma referido, na medida em que tendo 

sido admitidos dois trabalhadores no passado semestre não lhes foi, 

ainda, prestada a adequada e suficiente formação, ainda mais, quando 

os postos de trabalho ocupados são de atividade de risco elevado, 

conforme o disposto no artigo 79.º - atividades ou trabalhos de risco 

elevado da Lei 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida 

pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

2 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 4 do artigo 20.º do diploma referido, na medida em que o 

programa de formação previsto para o próximo ano, contempla uma ação 

de formação a ser realizada fora do horário de trabalho o que 

resultará em prejuízo para os/as trabalhadores/as sinalizados para a 

sua frequência. 

 

3 - Constata-se que a entidade patronal não cumpre o disposto no 

número 2 do artigo 20.º do diploma referido, na medida em que tendo 

sido substituídos os/as trabalhadores/as responsáveis pela aplicação 

das medidas de primeiros socorros, de combate a incêndios e de 

evacuação de trabalhadores, por outra equipa de efetivos, não foi até 

esta data assegurada formação especifica para o desenvolvimento 

destas atividades de emergência, o que no nosso entendimento, 

obstaculiza o efetivo e cabal desenvolvimento dessas atividades.  
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Formulário n.º 3.1 – Exigência do cumprimento do direito à 

formação/ comunicação de realização de ação de formação.  

 
De acordo com a Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 22.º - 

Formação dos Representantes dos Trabalhadores - com a redação 

conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro: 

 

1 - Aos RT’SST deve ser assegurada formação permanente para o 

exercício das respetivas funções, nos termos dos números seguintes. 

 

2 — O empregador deve proporcionar condições para que os RT’SST 

recebam formação concedendo, se necessário, licença com retribuição ou 

sem retribuição se outra entidade atribuir um subsídio específico. 

 

O RT’ SST tem, pois, direito a formação especializada, além da 

formação geral sobre SST dirigida a todos os/as trabalhadores/as, 

devendo o empregador conceder, se necessário, uma licença para 

formação nesta área. 

 

Assim, sempre que o RT’SST tiver intenção de frequentar uma ação de 

formação, deve solicitar dispensa para a sua frequência.  

 

O formulário que seguidamente se apresenta traduz esta situação 

específica.  
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Exigência do cumprimento do direito à formação/ comunicação de 
realização de ação de formação 

 
De: 
___________________ 
(Identificação do/s RT’SST) 
 
 Para: 
 _______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
 
Assunto: Cumprimento do direito à formação dos/as trabalhadores/as 
consagrado do artigo 282.º do Código de Trabalho e nos artigos 20.º e 
22.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida 
pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    
 
 
Tendo presente que o direito à formação dos trabalhadores é um direito 
legalmente instituído, consagrado no artigo 282.º do Código de 
Trabalho e nos artigos 20.º e 22.º da Lei 102/ 2009, de 10 de 
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 
janeiro, vimos por este meio informar que os Representantes dos 
Trabalhadores para a SST eleitos nesta empresa pretendem frequentar um 
curso de formação em SST dirigido a representantes dos trabalhadores e 
a potenciais representantes dos trabalhadores.  
 
O referido curso tem início no dia ____/_____/______e terminará no dia 
____/_____/______, decorrendo entre as _____horas e as _____horas.  
 
Tendo em conta o disposto no número 1 e 2 do artigo 22.º, a frequência 
de tal curso inscreve-se no direito legítimo que nos assiste enquanto 
Representantes dos Trabalhadores para a SST, em nos ser assegurada 
formação permanente para o exercício das nossas funções. 
 
Certos que as nossas pretensões serão tidas em conta, 
 
 
Data:_____________ 
 
________________________ 
O responsável da empresa 
 
 

                                      ____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 4 – Exigência do cumprimento do direito à 

consulta 

 
De acordo com a Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 18.º - 

Consulta dos Trabalhadores - com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro, assiste aos/às trabalhadores/as e seus 

representantes o direito de serem consultados pela entidade patronal 

sobre os aspetos relacionados com a SST.  

 

Esta consulta tem como objetivo a obtenção de um parecer por parte 

dos/as trabalhadores/as ou dos RT’SST, caso existam na empresa, sobre 

as matérias objeto da consulta, numa ótica de participação nas 

condições de SST e de melhoria contínua. 

 
Caso a entidade patronal não consulte os RT’s SST ou, na sua falta, os 

próprios trabalhadores/as, devem ser estes exigir o cumprimento deste 

direito. Neste caso, o RT’ SST ou o próprio trabalhador/a deve enviar 

à entidade patronal um ofício solicitando o exercício do seu direito à 

consulta, especificando sobre que aspetos em concreto pretende que a 

consulta seja efetuada, enquadrando sempre o exercício desse direito 

na legislação. 
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Exigência do cumprimento do direito à consulta 
 
De: 
___________________ 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 _______________ 
 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
Assunto: Cumprimento do direito à consulta dos trabalhadores 
consagrado no artigo 18.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com 
a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    
 
 
Vimos por este meio, no âmbito do direito à consulta consagrado no 
artigo 18.º do diploma acima enunciado, solicitar o pleno exercício 
deste direito legítimo sobre as seguintes matérias: 
 
 
1 – A avaliação dos riscos para a SST, incluindo os respeitantes aos 
grupos de trabalhadores sujeitos a riscos especiais; 
 
2 - As medidas de SST antes de serem adotadas ou, se forem de 
aplicação urgente, logo que seja possível, em caso de aplicação 
urgente das mesmas; 
 
3 - As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e funções, tenham 
repercussão sobre a segurança e a saúde no trabalho; 
 
4 - O programa e a organização da formação no domínio da SST; 
 
 
Aproveitando a oportunidade gostaríamos de sublinhar que: 
 
1 - Ao abrigo da legislação vigente, existe um conjunto de matérias 
que carecem de parecer prévio dos RT’ SST, obrigação que, no entanto, 
não tem sido devidamente observada pela empresa e que esperamos seja 
acautelada de futuro. 
 
2 - Para efeitos do exercício do direito à emissão de parecer 
decorrente do exercício do direito à consulta e, ainda, no disposto do 
número 2 do normativo referido, solicitamos que nos seja facultado o 
acesso às informações técnicas objeto de registo, especificamente os 
seguintes documentos: 
 
 
- Os relatórios anuais da atividade de SST; 
 
- Os resultados de anteriores avaliações de riscos;    
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- Os dados médicos coletivos não individualizados; 
 
- As informações técnicas provenientes de serviços de inspeção e de 
outros organismos com competência no âmbito da SST. 
 
 
 
 
Ficando a aguardar o solicitado com a urgência possível, apresentamos 
os nossos cumprimentos 
 
 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 5 – Exercício do direito à emissão de parecer 

 
De acordo com número 1 do artigo 18.º Consulta dos Trabalhadores - da 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida pela Lei 

n.º 3/2014 de 28 de janeiro, o empregador, com vista à obtenção de 

parecer, deve consultar por escrito e, pelo menos, uma vez por ano, 

previamente ou em tempo útil, os representantes dos trabalhadores para 

a segurança e saúde ou, na sua falta, os próprios trabalhadores sobre 

um conjunto vasto de matérias, as quais se referem:  

 

a) A avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no 

trabalho, incluindo os respeitantes aos grupos de trabalhadores 

sujeitos a riscos especiais;  

 

b) As medidas de segurança e saúde antes de serem postas em 

prática ou, logo que possível, em caso de aplicação urgente das 

mesmas;  

 

c) As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e nas 

funções, tenham repercussão sobre a segurança e saúde no 

trabalho;  

 

d) O programa e a organização da formação no domínio da 

segurança e saúde no trabalho;  

 

e) A designação do representante do empregador que acompanha a 

atividade da modalidade de serviço adotada;  

 

f) A designação e a exoneração dos trabalhadores que desempenham 

funções específicas nos domínios da segurança e saúde no local 

de trabalho;  
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g) A designação dos trabalhadores responsáveis pela aplicação 

das medidas previstas no n.º 9 do artigo 15.º; 

 

h) A modalidade de serviços a adotar, bem como o recurso a 

serviços externos à empresa e a técnicos qualificados para 

assegurar a realização de todas ou parte das atividades de 

segurança e de saúde no trabalho, nos termos do n.º 2 do artigo 

74.º;  

 

i) O equipamento de proteção que seja necessário utilizar;  

 

j) Os riscos para a segurança e saúde, bem como as medidas de 

proteção e de prevenção e a forma como se aplicam, quer em 

relação à atividade desenvolvida quer em relação à empresa, 

estabelecimento ou serviço;  

 

l) A lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos que 

ocasionem incapacidade para o trabalho superior a três dias 

úteis, elaborada até ao termo do prazo para entrega do relatório 

único relativo à informação sobre a atividade social da empresa;  

 

m) Os relatórios dos acidentes de trabalho referidos na alínea 

anterior.  

 

Assim, aquando a emissão do Parecer devem ser apresentadas para 

cada assunto as razões e os fundamentos positivos ou negativos 

que tais matérias representam na opinião dos RT’SST ou na sua 

falta dos trabalhadores/as. 
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Exercício do direito à emissão de parecer 

De: 
___________________ 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 

_______________ 
(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 
 
Assunto: Cumprimento do direito à emissão de parecer escrito dos 
trabalhadores e seus representantes consagrado no número 1 do artigo 
18.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida 
pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    
 
 
Vimos por este meio, ao abrigo do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 
18.º da Lei 102/ 2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 
28 de janeiro, dar cumprimento ao direito de consulta dos 
trabalhadores, respeitante ao conteúdo das alíneas a) a m) do n.º 1 do 
normativo, apresentar o seguinte Parecer: 
 
 
1. ___________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________ 
5.____________________________________________________ 
6_____________________________________________________ 
 
 
 
Certos que as nossas observações serão tidas em conta, 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Nota 5:  
 
 
Para cada alínea do normativo há que proceder à descrição dos fundamentos – positivos ou 

negativos – que, na opinião do RT’SST, tais medidas se prestam.  

 

Por exemplo, relativamente ao programa e a organização da formação no domínio da 

segurança e saúde no trabalho e após detalhada do mesmo, o RT’SST terá que ter em 

atenção, entre outros, os seguintes aspetos: 

 

- Se a formação prevista é a adequada às funções exercidas e ao posto de trabalho; 

-Se é proporcionada a todos/as as trabalhadores/as; 

- Se o programa de formação apresentado para parecer se encontra claro relativamente a 

todas as ações de formação previstas, conteúdos a ministrar, número de horas, 

trabalhadores envolvidos e certificação dos formadores. 

 

O RT’SST, dá parecer positivo ou negativo apresentando as devidas razões que o sustentam.  

 

Não esquecer que, não obstante o previsto na legislação geral, deve o RT’SST ter presente a 

legislação específica relativa aos riscos profissionais (por ex. legislação do ruído, vibrações, 

riscos químicos, biológicos, etc.), na medida em que igualmente esta prevê a informação e a 

consulta dos trabalhadores e seus representantes.  
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Formulário n.º 6 – Exercício do direito de proposta para 

minimização de riscos profissionais 

 

Sem prejuízo do direito à consulta e decorrendo deste, assiste aos/às 

trabalhadores/as ou RT’SST, o direito de poderem formular propostas 

que visem a eliminação ou a redução dos riscos profissionais. 

 

Assim, após o processo de consulta, assiste o direito aos/às 

trabalhadores/as e seus representantes de emitirem as propostas que 

considerarem necessárias tendo em vista a eliminação e a minimização 

dos riscos profissionais, numa perspetiva da melhoria contínua das 

condições de segurança e saúde na empresa. 

 

Os RT’s SST e na falta destes, os próprios trabalhadores/as, podem 

exercer este direito sempre que acharem necessário e exigir o seu 

respeito, entroncando este direito no dever de cooperação com a 

entidade patronal para a melhoria das condições de SST nos locais de 

trabalho. 
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Exercício do direito de proposta 
 
De: 
___________________ 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 _______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
Assunto: Cumprimento do direito à proposta nos termos do número 7 do 
artigo 18.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação 
conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    
 
Na qualidade de Representantes dos Trabalhadores para a SST eleitos 
nesta empresa, vimos por este meio, nos termos do n.º 7 do artigo 18.º 
do normativo, exercer o nosso direito à proposta, tendo em vista a 
eliminação e a minimização dos riscos profissionais numa perspetiva da 
melhoria contínua das condições de segurança e saúde na empresa. 
 
Assim, propomos as seguintes medidas: 
 
1._____________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________________ 
 
Tendo em conta que as propostas enunciadas se assumem extremamente 
importantes para a melhoria das condições de segurança e saúde com 
consequência direta na redução das sinistralidades laboral, 
solicitamos, pois, com a urgência possível, a sua efetiva 
implementação. 
 
 
Certos que as nossas propostas serão tidas em conta, 
 
 
Data:_____________ 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Nota 6:  
 
O RT’SST com vista à melhoria das condições de SST, pode e deve apresentar as propostas 

que considerar necessárias para a redução ou eliminação dos riscos profissionais. 

 

Estas propostas poderão passar pela proposta de realização de um exame específico de saúde, 

até á instalação de um dispositivo numa máquina, ou mesmo pela proposta de realização de 

uma ação de formação. As propostas devem ser acompanhadas pelos devidos fundamentos, 

com vista a um melhor entendimento e enquadramento do que se pretende.  

 
Devem, pois, ser elencadas todas as situações, locais de trabalho e postos de trabalho, as 

medidas e as ações que deverão ser implementadas com vista à melhoria das condições de 

SST.  
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Formulário n.º 7 – Solicitação de intervenção das autoridades 

responsáveis pela inspeção 

 

Os RT’s SST ou, na sua falta, os/as trabalhadores/as têm o direito de 

solicitar a intervenção da ACT ou de outra autoridade competente se as 

medidas adotadas e os meios fornecidos pela entidade patronal forem 

insuficientes para assegurar as condições adequadas de SST.  

 

Devem, pois, dirigir um ofício à ACT solicitando uma inspeção à 

empresa ou estabelecimento, apontando as matérias em incumprimento, 

sempre fundamentadas na legislação. 
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Solicitação de intervenção das autoridades responsáveis pela inspeção 

 
De: 
___________________ 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________

(Inspetor Geral do Trabalho) 
 
Assunto: Solicitação de intervenção da autoridade responsável pela 
inspeção das condições de trabalho – ACT - no decorrer de 
incumprimento da legislação em vigor por parte da entidade patronal.  
 
Vimos por este meio, na qualidade de Representantes dos Trabalhadores 
para a SST eleitos nesta empresa em (….)  e com tomada de posse em […] 
– conforme publicado nos BTE n.ºs […] de […] apresentar um conjunto de 
preocupações no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, referentes à 
atuação da empresa […] ao abrigo do consagrado no n.º 5 do artigo 14.º 
da Lei 102/ 2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 
janeiro.   
 
Dado que, em mais de […] anos de mandato já decorrido, não nos tem 
sido possível obter por parte da empresa […] o cabal cumprimento da 
legislação referente à SST, pese embora as nossas muitas e reiteradas 
solicitações nesse sentido, não nos resta outra alternativa senão 
solicitar a intervenção da ACT para a reposição da mais elementar 
legalidade, nomeadamente no que às questões que apresentamos de 
seguida diz respeito. 
 
1.____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
 
 (descrever as situações que são alvo da incumprimento para inspeção) 
 
Certos da vossa colaboração e compreensão e aguardando que a mesma 
seja realizada de forma urgente. 
 
 
Atentamente 
 
_______________________________ 
 
Os Representantes dos Trabalhadores para a SST da […] 
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Nota 7:  
 
Dependendo do grau de complexidade da situação de incumprimento que motivou a 

solicitação da inspeção do trabalho, pode esta ser estruturada da seguinte forma: 

 

LEGISLAÇÃO NÃO CUMPRIDA 

1. REFERENTE ÀS PRESCRIÇÕES RESPEITANTES AOS TRABALHADORES EM GERAL E 

AOS LOCAIS DE TRABALHO 

1.1. Falta de formação para trabalhadores com funções em SST – e de informação, 

nomeadamente:________________________ 

1.2. Ausência de cumprimento de critérios de prescrições mínimas nos locais de trabalho 

–– nomeadamente:________________________ 

1.3. Ausência do cumprimento da legislação de segurança contra incêndios – 

nomeadamente:___________________ 

1.4. (….) 

2. REFERENTE AOS DIREITOS COLECTIVOS DA ESTRUTURA DOS RT’SST 

2.1. Não cumprimento no que se refere aos direitos de informação, consulta, formação e 

participação em SST – nomeadamente:____________________ 

2.2. Não atribuição de meios materiais e técnicos, nem disponibilidade, para o exercício das 

funções de RT’SST 

(…) 

3. REFERENTE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS DOS RT’SST  

3.1. marcação abusiva de faltas injustificadas; 

3.2. retirado o direito ao recebimento de vários complementos retributivos, prémios, 

bónus e outras gratificações, em razão das faltas dadas para o exercício da atividade; 

3.3 (…) 

 

 

4. (…..)  

 

 

 

 

 



Compilação de Procedimentos para a Participação 
dos Trabalhadores e seus  Representantes na  

Segurança e Saúde no Trabalho 
 

             
Formulários Práticos  

 
34 

 

Formulário n.º 8 – Exigência do cumprimento da vigilância da 

saúde  

 
Nos temos do artigo 44.º - Vigilância da Saúde – e artigo 108.º - 

Exames de Saúde - da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, o/a 

trabalhador/a tem o direito à vigilância da sua saúde, devendo o 

empregador promover a realização de exames de saúde adequados por 

forma a comprovar e a avaliar a aptidão física e psíquica dos/as 

trabalhadores/as para o exercício da atividade, bem como a repercussão 

desta e das condições em que é prestada na saúde do/a trabalhador/a.  

 

Em contrapartida, é dever do/a trabalhador/a, comparecer às consultas 

e exames médicos solicitados pelo médico do trabalho. 

 

Nas situações em que o empregador se encontra em incumprimento das 

suas obrigações em matéria de vigilância da saúde, os RT’s SST ou, na 

sua falta, os/as trabalhadores/as, devem solicitar o seu cumprimento. 
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Exigência do cumprimento da vigilância da saúde 

De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 
 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
 
Assunto: Cumprimento do direito à vigilância da saúde nos termos do 
artigo 44.º e artigo 108.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, 
com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 
 
 
 
Na qualidade de representantes dos trabalhadores para a SST eleitos 
nesta empresa, vimos por este meio, nos termos do n.º 3 do artigo 
108.º do referido diploma, exigir o cumprimento da realização dos 
exames de saúde legalmente consagrados como obrigatórios, 
designadamente os previstos na alínea a) e b) do referido artigo. 
 
O cumprimento das obrigações acima elencadas é urgente, sendo que a 
falta de resposta às nossas solicitações será entendida como uma 
violação da entidade patronal às suas obrigações legais, relativamente 
à qual será dado o devido encaminhamento. 
 
 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os Representante/s dos Trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 9 – Utilização de crédito de horas 
 

 
Cada RT’ SST eleito tem direito a este crédito mensal de 5 horas para 

o exercício da sua atividade. 

 

Assim, este crédito de horas trata-se de uma dispensa ao trabalho 

normal do RT’ SST enquanto trabalhador/a, que lhe permite o exercício 

das funções para que foi eleito.   

 

Sempre que pretenda utilizar o crédito de horas, deve o RT’SST 

informar a entidade patronal por escrito, com uma antecedência mínima 

de 2 dias, salvo motivo atendível. 

 

Note-se que este crédito de 5 horas não é acumulável com outros 

créditos atribuídos por lei aos trabalhadores/as que integrem outras 

estruturas de representação coletiva de trabalhadores. 

 

Mais se acrescenta que este crédito de horas é referido ao período 

normal de trabalho, considerando-se como tempo efetivo de trabalho, 

inclusivamente para efeitos de retribuição. 
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Utilização de crédito de horas 

 
De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 
 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
 
Assunto: Utilização do crédito de horas para o desenvolvimento das 
atividades de representação, nos termos do número 7 do artigo 21.º da 
Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida pela Lei 
n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 
 
 
 
Venho por este meio comunicar, na minha qualidade de Representante dos 
Trabalhadores para a SST e, respeitando a antecedência mínima 
prevista, que no próximo dia_______, pelas________horas, será 
utilizada ___________ horas do meu crédito de 5 horas mensais 
consagrado pelo número 7 do artigo 21.º da Lei 102/ 2009, de 10 de 
setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 
janeiro, para o exercício das minhas atividades de representação em 
matéria de SST.  
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 10 – Solicitação de disponibilização de instalações e   

               meios 

A legislação determina que a entidade patronal deve disponibilizar aos 

RT’SST os meios materiais e técnicos necessários, as instalações 

adequadas para o exercício da sua atividade, bem como um local 

adequado para afixação de informação (artigo 24.º da Lei n.º 102/ 

2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro). 

 

Assim, se a entidade patronal não disponibilizar estes meios deve, o 

RT’SST, solicitar este apoio, concretizando essa solicitação na 

legislação. 
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Solicitação de disponibilização de instalações e meios 

 
De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 
 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
 
Assunto: Solicitação de instalações e meios 
 
 
Na sequência do ato eleitoral ocorrido no passado dia ______e do qual 
resultou a eleição dos Representantes para a SST nesta empresa, e com 
tomada de posse em […] – conforme publicado nos BTE n.ºs […] de […], 
solicitamos que ao abrigo do artigo 24.º da Lei 102/ 2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, coloquem à 
disposição para o exercício das atividades de representação os 
seguintes dispositivos:  
 
 
1.º Disponibilização de instalações adequadas para o desenvolvimento 
das nossas atividades de participação e representação; 
 
2.º Disponibilização dos meios materiais e técnicos necessários para o 
desenvolvimento das nossas atividades de participação e representação; 
 
2.º Disponibilização de um espaço adequado à fixação de informação 
relativa à segurança e saúde e ao desenvolvimento das nossas 
atividades de participação e representação. 
 
 
 
Certos da vossa colaboração e aguardando que a mesma seja realizada de 
forma urgente 
 
 
Data:_____________ 
 
 
_________________________O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 11 – Solicitação de reunião com a gestão 

 
O artigo 25.º da Lei nº 102/ 2009, com a redação conferida pela Lei 

n.º 3/2014 de 28 de janeiro determina que ao/s RT’SST assiste o 

direito de se reunirem com o órgão de gestão da empresa pelo menos, 

uma vez por mês, a fim de serem discutidos e analisados os assuntos 

relacionados com a SST. 

 

No caso de tal periodicidade não ser cumprida, deve o/s RT’ SST 

solicitá-la à empresa.  
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Solicitação de reunião com a gestão 
 
De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
 
Assunto: Solicitação de marcação de reunião mensal com a gestão a fim 
de discussão dos assuntos relacionados com a SST. 
 
 
Na sequência do ato eleitoral ocorrido no passado dia ______e do qual 
resultou a eleição dos Representantes para a SST nesta empresa, e com 
tomada de posse em […] – conforme publicado nos BTE n.ºs […] de […], 
solicitamos que ao abrigo do artigo 25.º da Lei 102/ 2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, seja fixada a 
data da reunião mensal a fim de serem discutidos e analisados os 
assuntos relacionados com as condições de segurança e saúde desta 
empresa.  
 
Relembramos que ao abrigo deste normativo, este é um dos direitos que 
nos assiste na qualidade de Representantes dos Trabalhadores para a 
SST e que no âmbito do dever de cooperação para a melhoria das 
condições de SST, tal assume, no nosso entendimento, uma importância 
fundamental.  
 
 
Certos da vossa colaboração e aguardamos que a nossa solicitação seja 
realizada de forma urgente. 
 
 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
 
______________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 12 – Direito a faltas justificadas 

 
As ausências dos RT’s SST consideram-se justificadas quando 

ultrapassam o crédito de 5 horas de que dispõem para o exercício das 

suas atividades de representação.  

 

Estas faltas justificadas contam como tempo de trabalho efetivo, 

contudo não conferem direito à retribuição. 

 

Devem ser comunicadas ao empregador com uma antecedência mínima de 1 

dia se a falta for previsível ou nas 48 horas posteriores ao 1º dia de 

ausência no caso de impossibilidade de previsão da ausência. (artigo 

409.º da Lei n.º 7/ 2009). 

 

É fundamental que o RT’SST comunique ao empregador, por escrito, as 

suas ausências – datas e número de dias em que necessita ausentar-se 

para o exercício das suas funções - respeitando a antecedência 

referida, pois de contrário pode ser considerada uma falta 

injustificada, podendo ocorrer perda de remuneração.  
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Direito a faltas justificadas 
 

De: 
___________________ 
 
(Identificação do/s RT’SST) 
 Para: 
 
 _______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  
 
 
Assunto: Exercício do direito a faltas justificadas para 
Representantes dos Trabalhadores para a SST 
 
 
Venho por este meio comunicar, na minha qualidade de Representante dos 
Trabalhadores para a SST e, respeitando a antecedência mínima 
prevista, ao abrigo do artigo 409.º da Lei n.º 7/ 2009, de 12 de 
fevereiro, que no próximo dia_______, pelas________horas, irei estar 
ausente desta empresa, com vista ao exercício das minhas funções de 
representação em matéria de SST. 
 
 
Relembramos, ainda, que ao abrigo do normativo acima referido, tal 
ausência excedendo o crédito mensal das 5 horas, considera-se para 
todos os efeitos justificada, contando como tempo de serviço efetivo.  
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Data:_____________ 
 
 
_________________________ 
O responsável da empresa 
 
 
                                       

____________________ 
O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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III 
FORMULÁRIOS 

 
Processo de Eleição 
dos Trabalhadores e 
seus Representantes 

para a SST  
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Encontram-se, nesta seção e, no decorrer da Ficha Prática n.º 4 - 

Processo de Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a 

SST – do Guia para a Participação dos Trabalhadores e seus 

Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho (Volume I) dispostos 

os vários Formulários que podem ser utilizados no decorrer do processo 

eleitoral dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, com vista a formalizar devidamente e por escrito, 

todos os atos que lhe estão inerentes. 

 

Aconselha-se que os formulários sejam impressos em papel timbrado do 

Sindicato. 

 

Aconselha-se, ainda, o recurso ao Guia Eleitoral para Representantes 

dos Trabalhadores em Segurança e Saúde no Trabalho – o Processo 

Eleitoral Passo a Passo – publicado pelo Departamento de SST da UGT em 

abril de 2012 (Aceda Aqui). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugt.pt/SST_fluxograma_18_02_2014.pdf
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Formulário 1 - Convocatória a enviar à DGERT 
 

 

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho  

DGERT 

_______________ , _____de ___________de ______  

 

Assunto: Comunicação de realização de ato eleitoral para a Eleição de 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho.  

 

Exs. Senhores,  

 

Serve a presente comunicação enviada com a antecedência exigida no nº3 

do artigo 27.º da Lei nº102/2009 de 10 Setembro, com a redação 

conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro para informar que no 

dia_____ de ___________de _________será realizado na empresa abaixo 

identificada, o ato eleitoral com vista à eleição dos Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, conforme 

disposto nos Artigos 21.º, 26.º e seguintes da Lei nº102/2009, de 10 

de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro. 

 

Identificação da empresa:_____________________________ 

Morada:_______________________________________________  

N.º Contribuinte: ____________________________________ 

Cae: _________________________________________________ 

 

Solicita-se, conforme disposto na alínea a) do Artigo 28º da Lei 

nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro a publicação desta comunicação no Boletim do 

Trabalho e Emprego.  

 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,  

 

A Direção 
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Formulário 2 – Convocatória a enviar à Empresa 
 

 

À Direção da Empresa  

____________________  

 

Morada 

_______________, _____de ___________de ________  

 

Assunto: Comunicação de realização de ato eleitoral para a Eleição de 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho.  

 

 

Exmos. Senhores,  

 

 

Serve a presente comunicação, enviada com a antecedência exigida no 

nº3 do artigo 27.º da Lei nº102/2009 de 10 Setembro, com a redação 

conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro para informar que no 

dia ____ de___________ de _________o Sindicato_______________vai 

proceder à eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com o disposto no nos artigos 

21.º, 26.º e seguintes da Lei nº102/2009, com a redação conferida pela 

Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro solicitando-se para o efeito a devida 

publicidade deste ato eleitoral, nos termos da alínea b) do número 1 

do artigo 28.º, da referida Lei. 

 

 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,  

 

 

 

 

A Direção 
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Formulário 3 – Solicitação de Informação para Constituição da 
Comissão Eleitoral 

 
 
 

À Direção da Empresa  

____________________  

Morada  

_____________, _____ de ___________ de _________  

 

Assunto: Solicitação de informação para constituição da Comissão 

Eleitoral  

 

 

Exmºs Senhores,  

 

O Sindicato__________________vem por este meio solicitar a V.Ex.ªs, ao 

abrigo do disposto na Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação 

conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro que sejam facultadas 

todas as informações necessárias para a constituição da Comissão 

Eleitoral, nos termos da legislação supra referida, para que se 

proceda à eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, cuja eleição se realiza em 

....../....../......, concretamente:  

 

- Os 4 trabalhadores com mais antiguidade na empresa  

- Os 4 trabalhadores com menos antiguidade na empresa  

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,  

 

 

A Direção  
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Formulário 4 – Declaração de Aceitação para Membro da Comissão 
Eleitoral 
 
 

Declaração de Aceitação 

Para Membro da Comissão Eleitoral 

 

 

Nos termos do disposto no artigo n.º 21.º e do nº3 e n.º 4 do artigo 

n.º 29.º da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro eu, 

...................................................., venho por este 

meio declarar que aceito de minha livre vontade, fazer parte da 

Comissão Eleitoral constituída para a realização da eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no 

Trabalho da empresa___________________ e cujo ato eleitoral decorrerá 

no dia ...... de ........................ de .......  

 

Nome: _________________________________________  

Morada: _____________________________________________  

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

Identificação de _____________________  

 

Data: ___________________ ___/___/___  

 

Assinatura  

_________________  
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Formulário 5- Comunicação da Composição da Comissão Eleitoral 
 

 

À Direção da Empresa  

_________________  

Morada  

Assunto: Comunicação da Composição da Comissão Eleitoral  

 

Exmºs Senhores,  

 

De acordo com os termos do artigo 29.º da Lei nº102/2009, de 10 de 

Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro 

vimos por este meio comunicar que a composição da Comissão Eleitoral 

para a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e 

Saúde no Trabalho nesta empresa, que se realiza no dia _____de 

_______de _______ é a seguinte:  

 

Presidente: ____________________________(n.º de trabalhador)  

Secretário:_____________________________ (n.º de trabalhador)  

1.º Vogal:______________________________ (n.º de trabalhador)  

2.º Vogal: ______________________________ (n.º de trabalhador)  

 

Comunicações futuras passam assim a ser da responsabilidade da 

Comissão Eleitoral, a quem competirá o acompanhamento e fiscalização 

de todo o processo eleitoral.  

 

Apresentando os melhores cumprimentos  

 

A Direção  
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Formulário 6 - Solicitação de Caderno Eleitoral 
 
 

À Direção da Empresa  

____________________  

Morada  

..................,..... de ..................... de ............  

 

Assunto: Solicitação de Caderno Eleitoral para efeitos de Eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores para a SST  

 

Exmºs Senhores,  

 

Nos termos do artigo 31º da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, a 

Comissão Eleitoral constituída nos termos do artigo 29.º e para 

efeitos do ato eleitoral a realizar-se no dia _____de _______de 

_______, solicita V. Exas. uma listagem dos trabalhadores da empresa à 

data da marcação deste ato eleitoral, para a constituição do Caderno 

Eleitoral.  

 

Com os nossos cumprimentos  

 

 

A Comissão Eleitoral 

(Identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 7 – Comunicação sobre o Prazo para Apresentação de 
Candidaturas 
 
 
 

Empresa___________________ 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS 

TRABALHADORES PARA 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 

Prazo para Apresentação de Candidaturas 

 

 

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 30.º da Lei 

nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro comunica-se que se encontra aberto o prazo 

para apresentação de listas de candidatura até às ______do 

dia_______________de __________, junto da Comissão Eleitoral.  

 

Mais se acrescenta que as listas candidatas devem seguir o disposto no 

artigo 33º da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação 

conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

Lembramos que quaisquer dúvidas podem ser colocadas junto desta 

Comissão Eleitoral ou enviadas para a caixa de correio eletrónico com 

o endereço___________________________.  

 

 

 

A Comissão Eleitoral 

(Identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário 8 - Apresentação de Lista Candidata 
 

 
 

À Comissão Eleitoral  

Eleição dos Representantes  

dos Trabalhadores para a SST  

na empresa__________________  

 

...................., ..... de ..................... de ......  

 

Assunto: Apresentação de Lista Candidata à Eleição  

 

Exmºs Senhores,  

 

Nos termos consagrados no artigo 33.º da Lei nº102/2009, de 10 de 

Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro, junto se remete lista de candidatura ao ato eleitoral para os 

Representantes dos Trabalhadores em Segurança e Saúde no Trabalho, a 

realizar-se no dia ____ de__________de_________, nesta empresa.  

 

A nossa candidatura será desenvolvida com o lema “____________________ 

na____________(nome da empresa)”.  

 

Junto se envia, em anexo, Lista de Candidatura, Termo de Aceitação de 

cada membro e termo de Aceitação de Representante da Lista.  

 

Sem outro assunto, apresentamos os melhores cumprimentos,  

 

 

O Representante da Lista 
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Formulário 9- Termo Individual de Aceitação de Candidatura 
 

 
Declaração de Aceitação 

Para Membro da Lista 

 

 

Nos termos do disposto no número 1 do artigo n.º 33.º da Lei 

nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro eu................................venho por 

este meio declarar que aceito de minha livre vontade, integrar a Lista 

de Candidatura à realização da eleição dos Representantes dos 

Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa____________sob o lema: 

“_______________________________na____________( nome da empresa)” e 

cujo ato eleitoral decorrerá no dia ...... de ........................ 

de ........  

 

Nome: _________________________________________  

N.º de trabalhador:__________________  

Morada: _____________________________________________  

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

_____________________  

 

Data: ___________________ ___/___/___  

 

 

Assinatura  

______________________________  
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Formulário 10 – Lista de Candidatura / Identificação dos 
Elementos da Lista 
 
 
 
 

Identificação dos Candidatos da Lista 

 

Nos termos e para os efeitos referidos do artigo n.º 33.º da Lei n.º 

1027 2009, de 10 de Setembro, os abaixo identificados subscrevem a 

lista infra de candidatos efetivos e suplentes à eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores para a SST na empresa 

___________________ para, no triénio _______/_________, integrarem 

esta lista que se identifica pelo lema:  

______________________________________________________, apresentada 

pelo Sindicato______________________.  

 

Efetivos 

Nome N.º trabalhador N.º BI/ CC Assinatura 

    

    

    

    

 
Suplentes 

Nome N.º trabalhador N.º BI/ CC Assinatura 
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Formulário 11 – Termo de Aceitação para Representante da Lista 
 

 

Declaração de Aceitação 

para Representante da Lista 

________________________________________ 

(Identificação do Lema) 

 

Nos termos do disposto no número 1 do artigo n.º 33.º da Lei 

nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro eu,.................................., aceito 

de minha livre vontade ser o representante da Lista de Candidatura à 

realização da eleição dos Representantes dos Trabalhadores em matéria 

de Segurança e Saúde no Trabalho da empresa___________________ sob o 

lema: “___________________ na____________( nome da empresa)” e cujo 

ato eleitoral decorrerá no dia ...... de ........................ de 

........  

 

Nome: _________________________________________  

N.º de trabalhador:__________________  

Morada: _____________________________________________  

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

_____________________  

 

Data: ___________________ ___/___/___  

 

Assinatura______________________  
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Formulário 12 – Impresso de Aceitação da Lista pela Comissão 
Eleitoral 
 

 

Aceitação da Lista candidata do Sindicato _____________________para a 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho a decorrer no dia _____de ______________de 20__ 

na (empresa _________________________) 

 

Vem a Comissão Eleitoral comunicar, nos termos e para os efeitos dos 

números 4 e 5 do artigo n.º 33 da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, 

com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro que a 

Lista recebida sob o lema “Juntos pela Segurança e Saúde 

na____________(nome da empresa) ”, apresentada a esta Comissão no dia 

____ de ______, pelas _____horas, se encontra em conformidade com a 

legislação, tendo sido aceite pelos membros que compõe esta Comissão 

Eleitoral.  

 

A Lista é composta pelos abaixo identificados elementos:  

 

Efetivos:  

Suplentes:  

Representada por: ______________________  

 

Após a necessária validação da regularidade da candidatura, foi 

atribuída à lista a letra “____”, tendo sido integrado na Comissão 

Eleitoral o seu representante.  

 

 

 

A Comissão Eleitoral 

(identificação e qualidade dos membros) 
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Formulário 13 – Impresso para Rejeição da Lista pela Comissão 
Eleitoral 
 

Comunicação 

 

Vem a Comissão Eleitoral comunicar, nos termos e para os efeitos do 

número 3 do artigo n.º 33 da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, que a Lista 

recebida sob o lema “__________________” apresentada no dia 

____/_____/_____ pelas _____horas, não se encontra em conformidade com 

a legislação, tendo sido rejeitada pelos membros que compõe esta 

Comissão Eleitoral, pelos motivos abaixo designados:  

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________  

 

Mais se informa que os proponentes da Lista, em conformidade como o 

número 3 do artigo referido, podem sanar todas as irregularidades 

referenciadas acima, tendo 48 horas a contar desta data para esse 

efeito.  

________________,_____de _________de_______.  

 

 

 

 

A Comissão Eleitoral 

(identificação e qualidade dos membros) 

 

 

 

 

 

 



Compilação de Procedimentos para a Participação 
dos Trabalhadores e seus  Representantes na  

Segurança e Saúde no Trabalho 
 

             
Formulários Práticos  

 
59 

Formulário 14 – Período da Campanha 
 

Eleição dos Representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 20___/20___ 

 

 

Período de Campanha 

 

Dando cumprimento ao artigo n.º 30 da Lei nº102/2009, de 10 de 

Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro, a Comissão Eleitoral deliberou que o período de campanha para 

a eleição dos RT’S SST, que se realiza no em ____/_____/_____, ocorra 

durante ______dias úteis, com início no dia ___/_____/____ e fim em 

_____/_____/_____.  

 

Lembramos que quaisquer dúvidas podem ser colocadas junto desta 

Comissão Eleitoral ou utilizando a caixa de correio eletrónico, com o 

endereço________________________________.  

 

___/___/___  

 

 

A Comissão Eleitoral 

(identificação e qualidade dos membros) 
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Formulário 15 – Apresentação de Equipa e Objetivos 
 

 

Lista “__” – Lema da campanha 

 

__________________________________ 

 

A Equipa e o Programa 

 

Realiza-se no dia ____/_____/_____ o ato eleitoral para o primeiro 

mandato dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, ao abrigo da Lei nº102/2009, de 10 de Setembro, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, que 

regulamenta o Regime Jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho.  

 

Tendo em conta a importância das questões relativas à Segurança e 

Saúde no Trabalho, a ação desta equipa é norteada pelos seguintes 

princípios fundamentais:  

 

Forte motivação na área da segurança e saúde no trabalho;  

Formação específica em SST;  

Disponibilidade para o exercício das funções de RT’S SST  

Diálogo com todas as partes interessadas  

Coesão em torno da defesa dos direitos dos trabalhadores em matéria de 

SST;  

(…) 

Conheça, nominalmente, os trabalhadores que compõem a Lista “__”, bem 

como as qualificações que os habilitam para as tarefas de 

representação em SST:  

 

Identificação  

Nota curricular de relevância no domínio da SST  

Afirmamos o nosso Compromisso em trabalhar em prol da melhoria 

contínua das condições de segurança e saúde no trabalho, certos que 

podemos contar com a confiança de todos os nossos colegas.  
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Pretendemos desenvolver o nosso mandato, conferindo especial atenção 

aos seguintes aspetos:  

 

Resolução de irregularidades no âmbito da SST;  

Levantamento de riscos profissionais através da ministração de um 

questionário;  

Divulgação de material informativo e de sensibilização sobre prevenção 

de riscos profissionais;  

Promover na empresa a análise contínua das situações de risco;  

(…) 

 

Encontramo-nos empenhados na promoção do bem-estar nos locais de 

trabalho.  

 

Não deixe de Votar no dia ___/____/______ 

 

Vote na Lista “__” 

 

LEMA da CAMPANHA 
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Formulário 16 - Deliberações da Comissão Eleitoral 
 

 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio 20___/20___ 

 

Deliberações 

 

Dando cumprimento aos artigos n.º 35.º e 36.º da Lei 102/2009, de 10 

de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro vem a Comissão Eleitoral informar das seguintes deliberações:  

 

1 – A eleição decorrerá em todas as secções de voto durante o período 

que decorre entre as___horas e as ______horas do dia 

___/____/________;  

 

2 – A comunicação do resultado de cada mesa de voto deve ser efetuada 

no próprio dia até às ----horas;  

 

3 – Cada seção de voto deve constituir uma mesa com_____trabalhadores, 

aos quais competirá fiscalizar e validar o ato eleitoral dessa mesa;  

 

4 – Todo o material necessário à votação será enviado por correio 

interno para cada local de trabalho;  

 

5 – Serão anuladas as mesas de voto cujo processo eleitoral não seja 

rececionado na Comissão Eleitoral até ao dia ___/___/______.  

 

6 –(...)  

 

___/___/____  

 

A Comissão Eleitoral 
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Formulário 17 – Termo de Aceitação para Membro de Mesa Eleitoral 
 

 

Declaração de Aceitação 

Para Membro da Mesa Eleitoral 

 

Eu, ..............................................................., 

venho por este meio declarar que aceito de minha livre vontade, fazer 

parte na qualidade de _________________________ da Mesa Eleitoral 

constituída de acordo com o disposto no nº3 do artigo n.º 35º, da Lei 

nº102/2009, de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro da empresa___________________ e cujo ato 

eleitoral decorrerá no dia ...... de ........................ de 

.......  

 

Nome: _________________________________________  

Morada: _____________________________________________  

BI/CC nº ___________________ Emitido em ___/___/___ pelo Arquivo de 

Identificação de _____________________  

 

 

Data: ___________________ ___/___/___  

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compilação de Procedimentos para a Participação 
dos Trabalhadores e seus  Representantes na  

Segurança e Saúde no Trabalho 
 

             
Formulários Práticos  

 
64 

Formulário 18 – Termo de Abertura e Registo de Presenças 
 

 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio ____/____ 

 

Secção de Voto n.º __________sita em___________________ 

 

 

__________________Termo de Abertura_____________________ 

 

 

É aberto o REGISTO DE PRESENÇAS, na votação, para a eleição dos 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, 

da empresa_________, para o triénio ____/____ da mesa correspondente 

____________________(estabelecimento),sito em _____________(designação 

do local), assinando e numerando-se todas as páginas. 

 

A mesa é constituída por: 

 

Presidente:___________________________________________ 

Secretário:___________________________________________ 

Representante:_______________________________________ 

 

 N.º    

1    

2    

3    

4    

5    
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Formulário n.º 19 - Termo de Encerramento 
 

 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio ____/____  

 

Seção de Voto n.º __________sita em___________________ 

 

__________________Termo de Encerramento_____________________ 

 

 

Dá-se por encerrado o REGISTO DE PRESENÇAS, na votação, para a eleição 

dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho, da empresa_________, para o triénio ____/____ da mesa 

correspondente________(estabelecimento),sito em ______(designação do 

local), o qual contém _______páginas (total de páginas, incluindo esta 

e os anexos a este registo) e regista no final ____________presenças. 

 

 

 

Presidente:___________________________________________ 

Secretário:___________________________________________ 

Representante:_______________________________________ 

 

 

Nota Importante: 

 

O termo de abertura, registo de presenças e termo de encerramento deve 

ser assinado e rubricado em todas as folhas por todos os membros da 

mesa eleitoral. 
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Formulário n.º 20 - Ata de Apuramento Parcial 
 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio ____/____  

 

 

Ata de Apuramento Parcial dos Resultados da Eleição 

 

 

SEÇÃO DE VOTO N.º ______ - sita em__________________ 

 

Aos____________de_______realizou-se_________________(estabelecimento), 

sito em__________________________________________(designação do local) 

a votação para a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, da empresa__________________, para o 

triénio ____/____. 

 

A Mesa foi constituída nos termos do artigo 35.ª da lei n.º 102/2009, 

de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 

de janeiro, sendo constituída pelos seguintes trabalhadores (nomes 

completos, seguidos do número de trabalhador):  

 

PRESIDENTE: ________________________________________________________  

SECRETÁRIO:________________________________________________________  

REPRESENTANTE: ____________________________________________________ 

 

A votação decorreu entre as _______ e as ________, tendo sido apurados 

os seguintes resultados: 

 Número Extenso 

 

VOTOS LISTA “A”   

VOTOS BRANCOS   

VOTOS NULOS   

TOTAL DE VOTOS   
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E nada mais havendo a referir vai esta ATA ser encerrada depois de 

lida em voz alta, aprovada e assinada por todos os membros da Mesa 

(assinaturas completas): 

 

PRESIDENTE:___________________________________________________________ 

SECRETÁRIO:___________________________________________________________ 

REPRESENTANTE:________________________________________________________ 

 

Data_______________________ 
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Formulário n.º 21 - Ata de Apuramento Global 
 

 

Ata de Apuramento Global dos Resultados da Eleição 

 

A Comissão Eleitoral, reunida em ____/______/_____, deu por terminado 

o processo de apuramento dos resultados finais globais da eleição para 

os Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho da empresa_______________, realizada em _____/_____/_______. 

 

Dando cumprimento ao disposto no Artigo 38º da Lei 102/2009, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, a Comissão 

Eleitoral, com base nas atas das mesas de voto, apurou os seguintes 

resultados: 

 

MESAS VÁLIDAS:   

TOTAL DE VOTANTES  

VOTOS NA LISTA "A"  

VOTOS BRANCOS  

VOTOS NULOS  

 

Encontravam-se inscritos no Caderno Eleitoral ________ trabalhadores. 

Foram ainda anuladas _____ mesas de voto, devido a irregularidades que 

não foi possível sanar, num total de _______ votantes. 

 

A relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa________________, é a seguinte: 

 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio ____/____. 

                                                                                             

Efetivos_______________________________                                                 
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Suplentes_______________________________                                                 

 

E nada mais havendo a referir vai esta ata ser encerrada, depois de 

lida em voz alta, aprovada e assinada por todos os membros da Comissão 

Eleitoral.  

 

O resultado desta Eleição, nos termos da legislação vigente, vai ser 

comunicado ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social para 

publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, bem como ao Conselho de 

Administração / Direção da Empresa_______________________. 

 

 

A Comissão Eleitoral 

 

(identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário n.º 22 - Comunicação dos resultados à DGERT 
 

 

                                                     Ao Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

        Praça de Londres, n.º 2 

           1049-056 Lisboa  

 

 

 Lisboa, _____/_______/________ 

 

 

Assunto: Pedido de Publicação no Boletim do Trabalho e Emprego dos 

resultados da Eleição para os Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho da empresa__________realizada em 

___/____/______. 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição supra mencionada, vem junto de V. 

Exas. solicitar, nos termos do artigo 39.º da lei n.º 102/ 2009, de 10 

de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro a publicação da relação dos trabalhadores eleitos e suplentes 

como Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no 

Trabalho da empresa_______________,  para o triénio____/____: 

 

 

Efetivos: 

Nome N. trab N. CC/BI 
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Suplentes: 

Nome N. trab N. CC/BI 

   

   

   

   

 

Para o devido efeito são anexadas cópias da Ata de Apuramento Global, 

das Atas de Apuramento das Mesas de Voto, bem como dos Registos de 

Presença com os respetivos Termos de Abertura e Encerramento. 

 

O resultado desta Eleição, nos termos da legislação vigente, foi nesta 

data também comunicado ao Conselho de Administração/ Direção da 

empresa______________ . 

 

 

Desde já agradecemos a atenção dada à nossa solicitação. 

 

 

A Comissão Eleitoral 

 

(identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário n.º 23 - Comunicação dos resultados à Empresa 
 

                         À Direção da empresa_____________________ 

 

 Lisboa, _____/_______/________ 

 

 

Assunto: Comunicação dos resultados da Eleição para os Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa__________realizada em ___/____/______. 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição supra mencionada, vem comunicar, a 

publicação da relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança  e Saúde no Trabalho 

da empresa_______________,  para o triénio ____/____: 

 

Efetivos: 

 

Nome N. trab N. CC/BI 

   

   

   

   

 

Suplentes: 

Nome N. trab N. CC/BI 
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Para o devido efeito são anexadas cópias da Ata de Apuramento Global, 

das Atas de Apuramento das Mesas de Voto, bem como dos Registos de 

Presença com os respetivos Termos de Abertura e Encerramento. 

 

 

 

A Comissão Eleitoral 

 

(identificação dos membros e qualidade) 
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Formulário n.º 24 - Resultados da Eleição / Locais de Trabalho 
 

Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, da empresa__________________, para o triénio ____/____ 

 

Resultados da Eleição 

Dando cumprimento ao disposto no Artigo 39º da Lei 102/2009, de 10 de 

Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro, a Comissão Eleitoral, vem por este meio publicita para os 

devidos efeitos a relação dos trabalhadores eleitos e suplentes como 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho 

da empresa________________, é a seguinte: 

 

EFECTIVOS 

Nome                                                                                                   

_______________________________                                        

 

SUPLENTES 

_______________________________                                                 

 

 

 

Data___________ 
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União Geral de Trabalhadores 

 

 

 

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
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Outubro 2014 

 

 

 

 


