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A participação dos/as  trabalhadores/as no domínio da 

Segurança e da Saúde não constitui apenas um Direito, é um 

pressuposto fundamental para garantir a eficácia da gestão da 

Segurança e da Saúde no Trabalho por parte dos empregadores.  

 

Nunca é demais relembrar que os/as trabalhadores/as e/ou os 

seus representantes têm o direito de: 

 

 Ser consultados e participar no processo de 

avaliação de riscos; 

 Ser informados sobre os riscos para a sua 

Segurança e Saúde e as medidas necessárias para eliminar ou 

reduzir esses riscos; 

 Participar no processo de decisão sobre as 

medidas de prevenção e de proteção a implementar; 

 Solicitar ao empregador que tome as medidas 

adequadas e apresente propostas no sentido de minimizar os 

perigos ou eliminar os riscos na origem; 

 Receber formação/instruções sobre as medidas 

a aplicar; 

 Zelar, na medida das suas possibilidades, pela 

sua Segurança e Saúde, bem como pela Segurança e Saúde das 

outras pessoas afetadas pelas suas ações, de acordo com a 

formação e as instruções fornecidas pelo empregador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota      

Introdutória 
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Nos termos da legislação, os/as 

trabalhadores/as têm de ser informados, 

instruídos, formados e consultados em matéria 

de Saúde e Segurança. Sem informar, não é 

viável participar. 

  

 Uma participação plena implica mais do que a 

mera realização de consultas - os/as 

trabalhadores/as devem fazer parte dos 

processos de decisão em matéria de prevenção 

de riscos profissionais. Participar é fazer parte 

das decisões. 

   

 Se os/as trabalhadores/as participarem 

efetivamente no sistema de gestão da prevenção conseguem identificar com mais facilidade 

os problemas e as respetivas causas. Participar é ter algo a dizer. 

 

 

Participar é fazer Prevenção… 

 

 E Participar é Agir! 

 

 

 

Partindo do princípio que a 

legislação atribui aos/às 

trabalhadores/as um papel 

ativo na prevenção de riscos 

profissionais, pretende-se com 

este suporte informativo 

compilar um conjunto vasto de 

matérias ligadas ao exercício 

dos direitos de participação 

que possibilitam a sua 

intervenção na definição e 

implementação das medidas e 

requisitos em matéria de 

Segurança e Saúde no 

Trabalho. 
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O presente Guia encontra-se em permanente atualização no que 

respeita à inserção de novas Fichas Práticas. Está concebido de 

forma a que periodicamente lhe seja adicionada nova 

informação, sempre em permanente atualização de conteúdos, 

numa ótica de abrangência de assuntos a abordar.  

 

Mais se acrescenta que todos os procedimentos práticos 

inerentes às diligências a efetuar com vista ao cumprimento das 

obrigações em matéria de SST por parte da entidade patronal, 

encontram-se estruturados na Compilação de Procedimentos 

para a Participação dos Trabalhadores e seus 

Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho – 

Formulários Práticos de Interpelação à Entidade Patronal 

(Volume II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertência 
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SST – Segurança e Saúde no Trabalho 
 
 
RT’SST – Representante dos Trabalhadores para a Segurança e 
Saúde no Trabalho 
 
 
PGP - Princípios Gerais de Prevenção 
 
 
Diretiva Quadro - Diretiva Comunitária 89/391/CEE, de 12 de 
Junho  
 
 
ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho 
 
 
EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas 
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Siglas 

Utilizadas 
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A defesa da Saúde e Segurança dos 

Trabalhadores é um Dever de todas as 

Organizações Sindicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fichas 

Práticas 

 



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

10 

 

O direito de todos/as os/as trabalhadores/as à prestação do trabalho em condições de 

Segurança e Saúde encontra-se consagrado na Constituição da República e regulamentado na 

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.  

 

Todos os/as trabalhadores/as, sem exceção, têm direito à prestação de trabalho em condições 

que respeitem a sua Segurança e Saúde asseguradas pelo empregador, independentemente 

do seu vínculo contratual.  

 

O direito à participação dos/as trabalhadores/as e dos seus representantes neste domínio 

assenta, pois, num conjunto de direitos específicos, todos interligados à prevenção de riscos 

profissionais nos locais de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I- Direitos e Deveres dos Trabalhadores em matéria de 
Segurança e Saúde no Trabalho 

http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
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FICHA PRÁTICA Nº 1 

 
Regime de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

  
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. 

    

 

 “O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua 

segurança e a sua saúde, asseguradas pelo empregador ou, nas situações identificadas na lei, 

pela pessoa, individual ou coletiva, que detenha a gestão das instalações em que a atividade é 

desenvolvida.” 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 5.º, n.º 1, com a redação conferida pela Lei 

n.º 3/2014 de 28 de janeiro.   

 

Quem tem direito à SST? 

  Todos/as os/as trabalhadores/as têm direito à prestação de trabalho em condições de 

segurança e de proteção da saúde asseguradas pelo empregador ao serviço do qual 

desenvolvem a sua atividade profissional, independentemente do vínculo contratual.  

 

Significa que todos/as os/as trabalhadores/as, sejam a termo, temporários, em regime de 

cedência, entre outros, têm direito à prestação do trabalho em condições de Segurança e 

Saúde. Os/as trabalhadores/as não podem ser excluídos das medidas de SST implementadas 

pela empresa em virtude do seu vinculo laboral à mesma.  

 

Todos/as os/as trabalhadores/as têm direito a desenvolver o seu trabalho com condições de 

Segurança e Saúde.  

 

Aplica-se a todos os setores?  

A legislação de SST aplica-se a todos os ramos de atividade, nos setores privado,  

cooperativo e social, às pessoas de direito privado sem fins lucrativos, bem como ao/à 
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trabalhador/a independente.            

Lei n.º 102/ 2009,  de 10 de setembro - artigo 3.º, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro.   

 
De quem é a responsabilidade pelas condições de SST? 
 

O empregador é obrigado a assegurar aos/às trabalhadores/as condições de Segurança e 

Saúde em todos os aspetos relacionados com o seu trabalho, atendendo a todos os riscos 

profissionais inerentes.  

 

Para esse efeito, deve tomar todas as medidas necessárias com vista a zelar de forma, 

continuada e permanente, pelo exercício do trabalho em condições de Segurança e Saúde, 

tendo em consideração os princípios gerais de prevenção legalmente definidos em sede de 

legislação. 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 5.º, n.º 1, com a redação conferida pela Lei 

n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

 Quais são as obrigações gerais do empregador em matéria de 

SST? 

Aos empregadores compete, em termos de obrigações gerais, a aplicação de medidas que 

visam: 

 Assegurar condições de segurança e saúde no trabalho, de acordo com os 

princípios gerais de prevenção; Consulte a Ficha Prática n.º 5 

 Assegurar a vigilância adequada da saúde dos/as trabalhadores/as em função 

dos riscos a que se encontram expostos no local de trabalho; 

 Instituir uma estrutura interna que assegure as atividades de primeiros 

socorros, de combate a incêndios e de evacuação de instalações; 

 Organizar os serviços adequados, internos ou externos à empresa, 

estabelecimento ou serviço, mobilizando os meios necessários, 

nomeadamente nos domínios das atividades técnicas de prevenção, da 

formação e da informação, bem como o equipamento de proteção que se 

torne necessário utilizar. Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 15.º, 

com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 
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Quem suporta os encargos com a SST? 

Todos os encargos relativos à SST sejam referentes à aplicação de medidas de prevenção, 

aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, exames médicos, avaliações 

de exposição aos riscos, ou seja todas as ações e medidas necessárias no âmbito da 

promoção da segurança e saúde são suportados pelo empregador.  

 

Aos/às trabalhadores/as não podem, de forma alguma, ser impostos quaisquer tipos de 

encargos financeiros decorrentes da organização e funcionamento do serviço de segurança 

e saúde no trabalho. 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 15.º, n.º 12, com a redação conferida pela 

Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.  

 

E se a entidade patronal não cumprir as suas obrigações? 

No caso da entidade patronal não cumprir com as suas obrigações - incumprimento que é 

sujeito a aplicação de uma contraordenação grave, de acordo com o número 14 do artigo 

n.º 15 da Lei n.º 102/200,  com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro 

 - deve o/a trabalhador/a interessado/a ou o RT’SST, questionar o empregador sobre o não 

cumprimento das suas obrigações, enviando para o efeito, um ofício em que especifica 

quais os aspetos que se encontram em incumprimento, exigindo a sua regularização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode utilizar para o efeito o Formulário 
n.º 1 - Incumprimento de obrigações por 
parte da entidade patronal  
 Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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FICHA PRÁTICA Nº 2 

 
Direitos dos/as Trabalhadores/as em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

 

Direito à Informação 

 Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança 
e Saúde no Trabalho, 

artigo 19º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    

 

Em que consiste o direito à Informação?  

 

 

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, a saber. 

 

- Os riscos para a segurança e saúde inerentes à atividade desenvolvida; 

- As medidas de prevenção e proteção especificas e a forma como se aplicam relacionadas 

com o posto de trabalho, com a função e atividade desempenhada, bem como as medidas de 

prevenção e proteção  gerais relativas à atividade global da  empresa, estabelecimento ou 

serviço; 

- As medidas e as instruções a serem adotadas nas situações de perigo grave e iminente; 

- As medidas de emergência e primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 

trabalhadores/as em caso de sinistro, bem como a informação sobre quem se encontra 

encarregado de as colocar em prática (trabalhadores/as ou serviço encarregues dessa tarefa); 

- Os/as trabalhadores/as com funções específicas no domínio da SST devem, ainda, ser 
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informados sobre: 

 

- Os resultados da avaliação de riscos que tenham sido efetuadas, incluindo os resultados 

respeitantes aos grupos de trabalhadores que se encontram sujeitos a riscos especiais; 

- As medidas de segurança e saúde antes de serem colocadas em prática ou tendo em conta a 

urgência de aplicação das mesmas, devem os/as trabalhadores/as ser informados logo que 

possível; 

- O equipamento de proteção que seja necessário utilizar; 

- A lista anual dos acidentes de trabalho que ocasionem  incapacidade para o trabalho 

superior a 3 dias úteis; 

- A lista anual dos acidentes de trabalho mortais; 

- A admissão de trabalhadores/as com contratos de duração determinada que tenham sido 

cedidos ocasionalmente ou que se encontrem em comissão de serviço; 

 

Quando deve ser disponibilizada esta informação?  

A legislação prevê momentos concretos em que o direito à informação dos/as 

trabalhadores/as deve ser concretizado, a saber: 

 

 No momento em que o/a trabalhador/a é admitido na empresa; 

 Sempre que se verifique uma mudança no posto de trabalho ou nas funções do/a 

trabalhador/a; 

 Sempre que sejam  introduzidos novos equipamentos de trabalho ou alteração dos 

existentes; 

 Sempre que se adote uma nova tecnologia de trabalho; 

 Sempre que as atividades envolvam trabalhadores/as de diversas empresas. 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro - artigo 19.º, n.º 2 , com a redação conferida 

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

 

 E se a entidade patronal não disponibilizar a informação? 

Se a informação não for disponibilizada pela entidade patronal, o/a trabalhador/a 

interessado/a ou o RT’ SST deve solicitá-la por escrito.  

 

Deve, pois, enviar à entidade patronal um ofício solicitando o exercício do seu direito à 

informação, especificando sobre que aspetos específicos pretende que a informação seja 
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disponibilizada, enquadrando sempre o exercício deste direito em sede de legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito à Formação 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

artigo 20º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

Código do Trabalho (Lei n.º 7/ 2009, de 12 de Fevereiro) – artigo  132.º 

 

Direito à Formação, em que consiste? 

  

 O/a trabalhador/a deve receber uma formação adequada no domínio da SST, tendo 

em atenção o seu posto de trabalho que e o exercício de atividades de risco elevado; 

 

 É a entidade patronal que deve assegurar a formação dos/as trabalhadores/as; 

 

 A formação em SST deve ser assegurada aos/às trabalhadores/as, de modo a que não 

resulte qualquer prejuízo para os mesmos; 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 2 - Exigência do cumprimento do 
direito à informação 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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 Além da formação geral em SST, a entidade patronal deve, ainda, formar em número 

suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e os riscos profissionais 

existentes, os/as trabalhadores/as responsáveis pela aplicação das medidas de 

primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, bem 

como facultar-lhes todo o material necessário para esse efeito; 

 

 Os/as trabalhadores/as com funções específicas em matéria de SST, entre eles os 

RT´SST, trabalhadores designados para as funções de SST (forma simplificada de 

organização de serviços de SST), trabalhadores com competências  na área da 

emergência, devem ter acesso a formação permanente para o exercício das 

respetivas funções, assegurada necessariamente pela entidade patronal. 

 

O tempo de formação conta como tempo efetivo de trabalho? 

Afirmativo.  A formação em SST conta como tempo efetivo de trabalho, não podendo 

resultar qualquer prejuízo para o/a trabalhador/a. Assim,  a formação em SST é  referida ao 

período normal de trabalho, conferindo direito a retribuição e conta como tempo de serviço 

efetivo. Só desta forma se assegura o preceito desta não poder resultar prejuízo ao/à 

trabalhador/a. 

 

E se a entidade patronal não assegurar a formação? 

No caso da entidade patronal não cumprir o seu dever de proporcionar formação 

adequada e suficiente sobre SST, deve o/a trabalhador/a interessado/a ou o RT’ SST 

solicitá-la por escrito, exigindo o cumprimento do seu direito à formação, 

fundamentando essa exigência na legislação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 3 - Exigência do cumprimento do 
direito à formação 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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Direito à Consulta 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

artigo 18º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.   

 

No que consiste o direito à consulta? 

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 óptica de participação nas condições de SST e de melhoria contínua. 

 

O processo de consulta tem uma periodicidade? 

A legislação consagra que os/as  trabalhadores/as, e seus representantes devem ser 

consultados pela entidade patronal, por escrito, pelo menos uma vez por ano, previamente 

ou em tempo útil de forma a que se possam pronunciar sobre as diversas questões objeto de 

consulta. 

 

Caso não existam RT’SST eleitos na empresa, o processo de consulta deve ser feito aos 

próprios trabalhadores/as. 
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Que aspetos da SST devem ser objeto de consulta? 

Os/as trabalhadores/as e seus representantes devem ser consultados sobre um conjunto 

vasto de matérias, a saber: 

 

• A avaliação dos riscos para a SST, incluindo os respeitantes aos grupos de trabalhadores/as 

sujeitos a riscos especiais, sendo que esta consulta deve ser efetuada durante o processo de 

avaliação propriamente dito, de forma a que os/as trabalhadores/as ou RT’ SST possam 

pronunciar-se sobre as especificidades de cada fator de risco e no final do processo para que 

possam pronunciar-se sobre os resultados finais e globais dessa avaliação de riscos; 

• As medidas de SST antes de serem adotadas ou, caso a sua aplicação revestir um carater de 

urgência, logo que possível, podendo o/a trabalhador/a ou RT’SST aquando a emissão do 

parecer, dar a sua opinião sobre essas mesmas medidas e sobre a sua adequação à situação 

ou risco; 

• As medidas a serem adotadas que, pelo seu impacte nas tecnologias e funções, tenham 

consequências/ repercussões  ao nível das condições de SST. São exemplo disto a introdução 

de uma nova máquina de trabalho, procedimento ou atividade/tarefa a ser desenvolvida; 

• O programa e a organização da formação no domínio da SST, por forma a que os/as 

trabalhadores/as e seus representantes possam aferir se o plano de formação se encontra 

ajustado ao posto de trabalho e funções desempenhadas e se é proporcionada a todos/as 

os/as trabalhadores/as, sem exceção; 

• A designação do representante do empregador que acompanha a atividade do serviço de 

SST. Nas situações que a entidade patronal organiza os seus serviços de SST na modalidade 

externa (contratação de uma empresa de serviços externos) deve designar um representante 

para acompanhar as atividades desenvolvidas por este serviço, pelo que a existência e 

identificação deste interlocutor da empresa deve ser do conhecimento dos/as 

trabalhadores/as e dos RT’s SST; 

•A designação e exoneração dos/as trabalhadores/as que desempenham funções específicas 

nos domínios as atividades de organização da SST; 

•A designação dos/as trabalhadores/as encarregados de colocar em prática as medidas de 

primeiros socorros, de combate a incêndios e da evacuação de trabalhadores; 

•A modalidade de serviços de SST a adotar, bem como o recurso a serviços externos à 

empresa ou a técnicos qualificados para assegurar o desenvolvimento das atividades de SST; 

Importará aferir-se se, no caso de ser contratada uma empresa de serviços externos, esta 
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está devidamente autorizada pela ACT para o desenvolvimento destas atividades técnicas e 

se os técnicos que a constituem estão, igualmente, certificados para esse efeito.  No caso de 

se optar pela modalidade de serviços internos, importará aferir a adequação material e 

técnica do serviço; 

• O equipamento de proteção que é necessário utilizar, tanto no que se refere à proteção 

individual como coletiva e a sua adequação aos riscos existentes; 

• Os riscos inerentes para a SST inerentes à atividade desenvolvida, aos postos de trabalho 

ou funções, bem como as medidas de proteção e de prevenção previstas para lhes fazer face 

e a forma como se aplicam; 

• A lista anual de acidentes de trabalho mortais e dos acidentes de trabalho que ocasionem 

incapacidade para o trabalho, superior a três dias úteis; 

• Os relatórios dos acidentes de trabalho referidos no ponto anterior. 

 
 Qual o prazo fixado para a emissão do parecer?  

O parecer deve ser emitido no prazo de 15 dias a contar da data do pedido de consulta, ou 

seja os/as trabalhadores/as ou os RT’SST têm 15 dias para se pronunciarem, por escrito, sobre 

os conteúdos do processo de consulta. 

 

 

 

 

 

 

O empregador pode, no entanto, atendendo à complexidade das matérias, estender este 

prazo.  

 

Finalizado o prazo, não havendo resposta formal por parte dos/as trabalhadores/as ou 

RT’SST considera-se satisfeita a exigência. 

 
Como devem ser organizados os processos de consulta? 

A legislação determina que as consultas, as respetivas respostas por parte dos/as 

trabalhadores/asou RT’SST, bem como todas as propostas emitidas, devem constar de 

registo em livro próprio organizado pela empresa, o qual poderá ser em suporte informático. 

  

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 5 – Exercício do direito à emissão de 
parecer 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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E se a entidade patronal não aceitar o parecer? 

A legislação não é muito clara no que toca à não aceitação por parte da entidade patronal do 

parecer dos/as trabalhadores/as e seus representantes, no entanto determina que a não 

aceitação das matérias seguidamente apontadas, têm que ser fundamentadas, por escrito, 

pelo empregador.  

São elas: 

 
 A designação do representante do empregador que acompanha a atividade da 

modalidade de serviço adotada; 

 A designação e a exoneração dos/as trabalhadores/as que desempenham funções 

específicas nos domínios da segurança e saúde no local de trabalho; 

 A designação dos/as trabalhadores/as responsáveis pela aplicação das medidas de 

emergência, evacuação de trabalhadores, primeiros socorros e combate a incêndios; 

 A modalidade de serviços a adotar, bem como o recurso a serviços exteriores à 

empresa ou a técnicos qualificados para assegurar a realização de todas ou parte das 

atividades de SST. 

 

Para efeitos de consulta que documentos devem ser 

facultados aos trabalhadores e seus representantes? 

Para efeitos de consulta sobre os aspetos enunciados, a entidade patronal deve facultar 

aos/às trabalhadores/as ou RT’SST, um conjunto de informações técnicas que são objeto de 

registo, como sendo: 

 

- Os relatórios anuais da atividade de SST; 

-  Os resultados de anteriores avaliações de riscos;     

- Os dados médicos coletivos não individualizados; 

- As informações técnicas provenientes de serviços de inspeção e de outros organismos com 

competência no âmbito da SST.  

 

O que fazer se a entidade patronal não efetuar a consulta? 

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.  
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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. 

 

 

  

 

 

Não esquecer… Sempre que interpelar a entidade patronal, enquadre 

essa exigência na Legislação! 

 

Direito de Proposta 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

artigo 18º,n.º 7,  com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.     

 
No que consiste o direito de proposta?  

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 minimização dos riscos profissionais numa 

perpetiva da melhoria contínua das condições de segurança e saúde na empresa. 

 

Como exercer este direito?  

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. 

 

 

 

 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 4 - Exigência do cumprimento do 
direito à consulta 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 

 

 
 
 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 6 – Exercício do direito de proposta 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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A formulação de propostas para a melhoria das condições de SST é 

acima de tudo um Dever dos RT’SST. 

 

Direito ao afastamento do local de trabalho em situações de perigo 

grave e eminente  

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

Artigo 17º,n.ºs  1 e n.º 2, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

No que consiste este direito? 
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Aos/às trabalhadores/as é conferido o direito de interromperem o seu trabalho e se 

afastarem do seu posto de trabalho ou de uma área perigosa ou de tomarem outras medidas 

para a sua segurança e de terceiros, no caso de alguma situação de perigo grave e iminente 

que não possa ser evitada colocar em risco a sua integridade física. 

 
Em caso de perigo grave e iminente que diligências deve o/a 

trabalhador/a tomar?  

A legislação determina que em caso de perigo grave e iminente, que não possa ser evitado e 

que possa colocar em risco a sua integridade física, deve o/a trabalhador/a adotar os 

seguintes procedimentos: 

 

1º - Comunicar imediatamente ao superior hierárquico  a situação suscetível de causar perigo 

grave ou eminente que não pode ser evitado, não sendo possível, aos técnicos responsáveis 

pelas atividades de SST na empresa. Igualmente deve comunicar qualquer defeito verificado 

nos sistemas de proteção;  

 

 

2.º Sem prejuízo do que foi referido, deve o/a trabalhador/a tomar todas as medidas para 

fazer face à situação, de acordo com as instruções e medidas estabelecidas pela empresa 

para evitar esse perigo grave ou eminente;  

 

3.º Se a situação perigo grave e eminente não puder ser evitada, o/a trabalhador/a tem o 

direito de afastar-se do seu posto de trabalho ou da área perigosa. 

 

Pode o/a trabalhador/a ser prejudicado em virtude de se ter 

afastado do seu local de trabalho? 

Negativo. O/a trabalhador/a não pode ser prejudicado por causa dos procedimentos 

adotados, quer seja se ter afastado do seu posto de trabalho ou de uma área perigosa em 

caso de perigo grave e iminente ou por ter adotado as medidas adequadas para a sua própria 

segurança ou para a segurança de terceiros. 

 

Se o perigo resultar de conduta culposa ou negligente do/a trabalhador/a, este/a incorre em 

responsabilidade disciplinar e civil.  
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Direito a solicitar a Intervenção das Autoridades responsáveis pela 

Inspeção 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

artigo 14º,n.ºs  4 e n.º 5, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

No que consiste o Direito a solicitar a 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 adequadas condições de SST.  

Os RT’SST podem, ainda, no decorrer das inspeções efetuadas às instalações da empresa, 

apresentar as suas observações ao organismo com competência inspetiva.  

 
Como exercer este direito? 

Nas situações em que a entidade patronal se encontra em incumprimento das suas 

obrigações, os RT’s SST ou, na sua falta, os/as trabalhadores/as, devem solicitar a 

intervenção da ACT, por forma a regularizar a situação.  

 

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

estabelecimento, apontando as matérias em incumprimento, sempre fundamentadas na 

legislação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 7 – Solicitação de inspeção  
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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Direito à Vigilância da Saúde 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

artigo 44.º e artigo 108.º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 
No que consiste o Direito à Vigilância da Saúde?  

 

 
 
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.  
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Em contrapartida, é dever do/a trabalhador/a, comparecer às consultas e exames médicos 

solicitados pelo médico do trabalho.  

 
Quando devem ser efetuados os exames de saúde?  

 

As consultas de vigilância da saúde devem ser efetuadas por médico do trabalho, devendo 

ser realizados os seguintes exames de saúde:  

 

a) Exames de admissão, antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência da 

admissão o justificar, nos 15 dias seguintes;  

 

b) Exames periódicos, anuais para os menores e para os/as trabalhadores/as com idade 

superior a 50 anos, e de 2 em 2 anos para os restantes trabalhadores/as;  

 

c) Exames ocasionais, sempre que haja alterações substanciais nos componentes materiais 

de trabalho que possam ter repercussão nociva na saúde do/a trabalhador/a, bem como no 

caso de regresso ao trabalho depois de uma ausência superior a 30 dias por motivo de doença 

ou acidente.  

 

O médico do trabalho, face ao estado de saúde do/a trabalhador/a e aos resultados da 

prevenção dos riscos profissionais na empresa, pode reduzir ou aumentar a periodicidade dos 

exames.  

 
Podem os exames de saúde ser dispensados? 
 

De acordo com o número 6 do artigo 108.º da lei acima referida, a realização do exame de 

admissão a ser efetuada antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência da 

admissão o justificar, nos 15 dias seguintes, podendo ser dispensada/ não realizada nas 

situações seguintes: 

 

a) Quando o/a trabalhador/a seja contratado, por um período que não seja superior a 45 dias, 

para a realização de um trabalho idêntico ao que tinha, em que esteja exposto aos mesmos 

riscos e em que não seja conhecida qualquer inaptidão desde o último exame médico 

realizado nos dois anos anteriores; 
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b) Quando ocorra transferência da titularidade da relação laboral, desde que o/a 

trabalhador/a se mantenha no mesmo posto de trabalho e não se verifiquem alterações 

substanciais nas componentes materiais do trabalho que possam ter repercussões nocivas na 

saúde do/a trabalhador/a. 

 

 

Como exercer este direito? 

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. 

 

Devem por isso dirigir um ofício à entidade patronal dando conta das situações de 

incumprimento, exigindo o célere cumprimento das suas obrigações em matéria de vigilância 

da saúde.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Direito à Representação 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 
Saúde no Trabalho, 

artigo 21º e seguintes, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

No que consiste o direito à representação?  

 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 8 – Exigência do cumprimento da 
vigilância da saúde 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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Os/as trabalhadores/as têm o direito a eleger Representantes para a Segurança e Saúde no 

Trabalho. Os RT’s SST são eleitos pelos/as trabalhadores/as por voto direto e secreto. 

 
Quem é o Representante dos Trabalhadores para a Segurança e 
Saúde no Trabalho?  

 

O RT’ SST é o/a trabalhador/a eleito/a nos termos da Lei para defender os direitos dos/as 

trabalhadores/as nos domínios da SST. Consulte a Ficha Prática n.º 4. 

 

O RT’SST é, pois, um/a trabalhador/a devidamente legitimado pelo processo eleitoral, o qual 

se encontra devidamente consagrado na legislação, mandatado por um período de 3 anos 

para exigir e defender os direitos dos/as trabalhadores/as e o cumpri mento das obrigações 

da entidade patronal nesta matéria.  

 

Compete-lhe, pois, exigir o cumprimento das obrigações em matéria de SST que visem a 

prevenção dos riscos profissionais e a promoção da saúde dos/as trabalhadores/as, por parte 

da entidade patronal. 
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FICHA PRÁTICA Nº 3 
Deveres dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 
Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 

Saúde no Trabalho, 

artigo 17º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

Quais são as obrigações dos/as trabalhadores/as em matéria 

de SST? 

 

Constituem obrigações dos/as trabalhadores/as em matéria de SST, as seguintes: 

 

• Cumprir as prescrições de SST estabelecidas na Lei e em instrumentos de Negociação 

Coletiva de Trabalho, bem como as instruções determinadas pela entidade patronal;  

 

• Zelar pela sua segurança e saúde, bem como pela segurança e saúde das outras pessoas 

que direta ou indiretamente possam ser afetadas pela sua atividade, ações ou omissões no 

trabalho;  

 

• Utilizar de forma adequada e correta, de acordo com as instruções transmitidas pela 

entidade patronal, todos os instrumentos, equipamentos, substâncias perigosas e outros 

meios colocados à sua disposição, designadamente os equipamentos de proteção coletiva e 

individual, bem como cumprir os procedimentos e regras de trabalho estabelecidos pela 

entidade patronal;  
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• Cooperar de forma ativa na empresa para a melhoria do sistema de SST; 

 

• Tomar conhecimento da informação prestada pela entidade patronal;  

 

• Comparecer às consultas e exames médicos determinados pelo médico do trabalho; 

 

• Comunicar imediatamente a quem de direito – superior hierárquico ou não sendo possível 

ao/à trabalhador/a designado para as funções específicas nos domínios da SST - quaisquer 

avarias ou deficiências detetadas que se afigurem suscetíveis de originar perigo grave e 

eminente, bem como quaisquer defeitos ou avarias verificados nos sistemas de proteção. 

 

• Em caso de perigo grave e iminente, adotar as medidas e instruções previamente 

estabelecidas para tal situação, sem prejuízo do dever de contatar, logo que possível, com o 

superior hierárquico ou com os/as trabalhadores/as que desempenham funções específicas 

nos domínios da SST.  
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A eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho 

deve ser encarada por todos as estruturas sindicais como uma prioridade de ação.  

 

O objetivo desta Ficha Prática é proporcionar a todas as estruturas sindicais e trabalhadores 

em geral um instrumento de ação prático e simplificado que lhes permita proceder à 

operacionalização do ato eleitoral de acordo com o disposto na secção II, artigos 26.º e 

seguintes da Lei 102/2009, de 10 de Setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro. 

 

Pretende, pois, sistematizar todo o processo eleitoral, clarificando e tornando acessível o 

entendimento de todos as diligências a tomar no desenvolvimento do ato eleitoral, desde 

a iniciativa do processo até ao início da atividade propriamente dito, após a eleição.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
II- Processo de Eleição dos Representantes dos 
Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho 
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FICHA PRÁTICA Nº 4 
Processo de Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a 

SST 

 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança e 

Saúde no Trabalho, 

artigo 21.º  e seguintes,  com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.  

 
 

Quantos RT’SST podem ser eleitos nas empresas? 

O número de RT’SST a eleger depende do número de trabalhadores/as da empresa. Assim, a 

legislação consagra que:  

  

Empresas com menos de 61 trabalhadores/as – 1 Representante 

Empresas de 61 a 150 Trabalhadores/as  - 2 Representantes  

Empresas de 151 a 300 Trabalhadores/as  - 3 Representantes  

Empresas de 301 a 500 Trabalhadores/as - 4 Representantes  

Empresas de 501 a 1000 Trabalhadores/as - 5 Representantes  

Empresas de 1001 a 1500 Trabalhadores/as  - 6 Representantes  

Empresas com mais de 1500 Trabalhadores/as - 7 Representantes  

  

Para o efeito, o responsável pela promoção da eleição – sindicato ou trabalhadores - deve 

enviar a Comunicação – Convocatória do ato eleitoral – por escrito, com a data escolhida, 

para a entidade patronal e DGERT.  

 
Qual o crédito de  horas que os RT’ SST dispõem para o exercício das suas 
funções de representação?  
 

Os RT’SST dispõem de um crédito de 5 horas por mês para desenvolverem as suas atividades 

de representação na empresa 

 
Qual a duração do seu mandato? 
 

O mandato dos RT’SST tem a duração de 3 anos. 
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Quais as diligências a tomar para a eleição dos RT’SST?  
 

Seguidamente são evidenciadas todas as ações a desenvolver com vista à eleição dos 
RT’SST. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Quem pode promover a eleição? 

 
A eleição dos RT’S SST pode ser promovida:  

 

- Pelos trabalhadores da empresa, situação em que a convocatória deverá ser subscrita, no 

mínimo, por 100 ou 20% dos trabalhadores;  

 - Pelos sindicatos que tenham trabalhadores representados na empresa. 

 

 
             Como se inicia o processo? 

 
O processo tem início com a decisão do sindicato ou dos trabalhadores de forma autónoma 

promoverem a eleição numa determinada empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Após esta decisão procede-se à fixação de uma data para a realização do ato eleitoral. 

 

Para o efeito, o responsável pela promoção da eleição deve enviar a Comunicação – 

convocatória do ato eleitoral – por escrito, com a data escolhida, para a entidade patronal e 

para o organismo competente do ministério responsável pela área laboral (atualmente é a 

DGERT). 

 

1 - Promoção da Eleição 
 
 Art.º 27.º, Lei 102/2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 
3/2014 de 28 de janeiro 

 

2 –Início do Processo  
Convocatória 

 
 Art.º 27.º, Lei 102/2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 3/2014 
de 28 de janeiro   
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Esta data a fixar tem que respeitar, impreterivelmente, o prazo de 90 dias que deve de 

existir entre a comunicação/ convocatória à entidade patronal e ao organismo 

responsável pela área laboral e a realização do ato eleitoral.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas entidades após receberem a Convocatória: 

  

- A DGERT deve de imediato proceder à publicação da comunicação em BTE (Boletim do 

Trabalho e Emprego);  

 

- A entidade patronal deve afixá-la, em local apropriado, nos locais de trabalho, devendo 

fazer menção explícita à obrigatoriedade da sua publicação em BTE.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

O passo seguinte à Convocatória e publicação da mesma é a constituição da comissão 

eleitoral.  

  

Para a constituição da comissão eleitoral, o sindicato deve solicitar à entidade patronal todos 

 SIGNIFICA QUE QUANDO UM SINDICATO DECIDE 
PROMOVER UM ATO ELEITORAL, DEVE:  
  
DETERMINAR UMA DATA COM 90 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA ENTRE A DATA DA 
COMUNICAÇÃO/CONVOCATÓRIA E A DATA DE 
ELEIÇÃO.  
  

  

 

 

 

 

3 – Publicidade 
 
Art.º 28.º, Lei 102/2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 
3/2014 de 28 de janeiro 

 

4 – Constituição da Comissão 
Eleitoral 

 
 Art.º 29.º, Lei 102/2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 
3/2014 de 28 de janeiro   
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os elementos necessários à sua constituição.  

  
A constituição da comissão eleitoral  obedece a algumas regras, nos temos do disposto na 

legislação: 

 

 1 Presidente: trabalhador/a mais antigo/a na empresa e, em caso de igualdade, o/a 

trabalhador/a que tiver mais idade e mantendo-se a igualdade, o/a trabalhador que 

tiver mais habilitações; 

 1 Secretário: trabalhador/a com menos antiguidade na empresa, desde que superior 

a 2 anos e, em caso de igualdade, o/a trabalhador/a que tiver mais idade e, 

mantendo-se a igualdade, /a que tiver mais habilitações; 

 2 Trabalhadores escolhidos de acordo com os critérios fixados para a escolha do 

presidente e do secretário (um mais antigo, outro mais recente na empresa), salvo 

tratando-se de uma micro ou de uma pequena empresa; 

 1 Representante de cada lista. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Cada um dos membros da comissão eleitoral deve emitir uma declaração de aceitação. 

  

Importa assegurar a celeridade deste processo de aceitação para membro da comissão 

eleitoral, isto porque os membros escolhidos – presidente, secretário, e os 2 trabalhadores 

escolhidos segundo os mesmos critérios - devem emitir a declaração de aceitação no prazo 

de 5 dias a contar da publicação em BTE.  

  

Os representantes das listas integram a comissão eleitoral, após declaração de aceitação, no 

dia subsequente à decisão de admissão das listas.  

  

Uma vez escolhidos os vários elementos que vão integrar a comissão eleitoral, e na posse das 

referidas declarações de aceitação, a sua composição deverá ser comunicada à entidade 

patronal no prazo de 48 horas a contar da emissão de tais declarações.  

  

5 – Declaração de Aceitação 
 
 Art.º 29.º, Lei 102/2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 
3/2014 de 28 de janeiro.   
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A entidade patronal deve entregar à comissão eleitoral, no prazo de 48 horas após a 

receção da comunicação da sua constituição, o caderno eleitoral. A comissão deve proceder 

à sua imediata afixação. 

 

O caderno eleitoral deve conter o nome dos trabalhadores da empresa e, sendo caso disso, 

devem ser identificados por estabelecimento. 

 

Após afixação do caderno eleitoral, os trabalhadores têm 5 dias para apresentar 

eventuais reclamações a erros ou omissões constantes do caderno eleitoral. 

  

A comissão eleitoral tem no máximo 10 dias para afixar novamente o caderno eleitoral, 

com as alterações introduzidas, de acordo com o artigo 32.º da Lei nº 102/ 2009, com a 

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

 

 

 

 

 
 
 

 

A partir do momento em que se procede à convocatória da eleição, o sindicato deve iniciar o 

processo da constituição da lista eleitoral.  

  

Para tal, importa ter presente o número de RT’ SST a serem eleitos, tendo em conta o 

número total de trabalhadores, bem como igual número de suplentes.  

   

 

6 – Caderno Eleitoral 
 

Art.º 31.º, Lei 102/2009, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

de 28 de janeiro. 

 
 

7 – Constituição  e Apresentação 
de Listas 

 
 Art.º 33.º, Lei 102/2009, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

de 28 de janeiro.   
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O sindicato deve entregar a lista eleitoral ao presidente da comissão eleitoral. Esta deve ser 

acompanhada das declarações de aceitação dos trabalhadores candidatos e do 

representante da lista.  

  

A comissão eleitoral decide sobre a admissão das listas apresentadas, tendo nos 5 dias 

seguintes ao termo do período de apresentação das mesmas para tomar um dos seguintes 

procedimentos:  

 

- Aceita a lista, sendo imediatamente afixada; 

  

- Não aceita a lista,  solicitando a sua reformulação, tendo os seus proponentes – 

sindicato ou trabalhadores - 48 horas para o fazer.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Após a fase preparatória estar devidamente organizada a comissão eleitoral deve proceder à 

preparação do ato eleitoral propriamente dito.  

  

Nesta fase, a comissão eleitoral deve desenvolver os seguintes procedimentos:  

 

1 - Elaboração e reprodução dos boletins eleitorais nos 15 dias anteriores à data fixada 

para o ato eleitoral;  

8 – Organização da Eleição 
 
 Art.º 34.º, 35.º e 36.º da Lei 

102/2009, com a redação conferida 

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

 
 
 

  

 IMPORTANTE: Após a decisão de aceitação de 

cada uma das listas, o presidente da comissão 

eleitoral atribui uma letra do alfabeto, de acordo 

com a ordem de apresentação, devendo afixar de 

imediato cada uma delas, em local apropriado, na 

empresa e no estabelecimento.  
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Os boletins devem conter as listas concorrentes por ordem alfabética de admissão (por 

exemplo: 1.º Lista - A; 2º Lista -  B; 3º Lista - C);  

 

A Comissão Eleitoral deve, ainda, providenciar as urnas de voto, assegurando a segurança 

dos boletins.  

  

2 - Secções de Voto - Em cada estabelecimento com um mínimo de 10 trabalhadores deve 

existir, pelo menos, 1 secção de voto, sendo que a cada seção de voto não podem 

corresponder mais de 500 eleitores;  

  

3- Mesas de Voto - De acordo com o n.º 3 do artigo n.º 3 da Lei 102/ 2009, com a redação 

conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro cada mesa de voto é constituída por:  

 1 Presidente que dirige a votação;  

 1 Secretário; 

 1 Representante de cada lista. 

  

4- Preparação do Ato Eleitoral - Encontrando-se as secções de voto e mesas de voto 

devidamente organizadas, segue-se a fase de organização do ato eleitoral. 

  

5 – Afixação do horário em que a votação vai ocorrer. A votação deve ter a duração mínima 

de 3 horas e máxima de 5 horas, competindo à comissão eleitoral fixar o seu horário de 

funcionamento, 5 dias antes da data do ato eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

Assim, após a preparação do ato eleitoral estar completa, procede-se à realização do ato 

eleitoral propriamente dito.  

  

Para o efeito, cada mesa de voto deverá ter os seguintes documentos essenciais: 

9 – Realização do Ato Eleitoral 
 
 Art.º 36.º da Lei 102/2009, com a 

redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro.   
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1- Boletins de voto já reproduzidos e selados;  

2 - Urna para votação;  

3 - Documento de abertura da mesa de votação;  

4 - Documento para registo dos trabalhadores votantes;  

5 - Termo de encerramento da mesa de voto;  

6- Ata de apuramento parcial referente a cada mesa de voto.  

  

Alguns aspetos a ter em conta nesta fase, são: 

 

1 - As urnas de voto são colocadas nos locais de trabalho, de modo a permitir que todos os 

trabalhadores possam votar sem prejudicar o funcionamento normal da empresa ou 

estabelecimento;  

2 - A votação é efetuada no local e durante as horas de trabalho; 

3 - A votação deve ter a duração mínima de 3 horas e máxima de 5 hora, não podendo o 

encerramento ocorrer depois das 21 horas; 

4 - No caso de trabalho por turnos ou de horários diferenciados na empresa, o ato eleitoral do 

turno da noite deve preceder o do turno de dia; 

5 - Os trabalhadores podem votar durante o seu horário de trabalho, sendo que cada um 

dispõe do tempo para tal indispensável.  

6 - Nas empresas com estabelecimentos geograficamente dispersos, o ato eleitoral deve ser 

realizado em todos no mesmo dia, no mesmo horário e nos mesmos termos.  

7 - Quando, devido ao trabalho por turnos ou outros motivos, não seja possível respeitar o 

disposto no número anterior, deve ser simultânea a abertura das urnas de voto para o 

respetivo apuramento em todos os estabelecimentos da empresa.  

8 - Os votantes devem ser identificados e registados em documento próprio, com termo de 

abertura e encerramento, assinado e rubricado em todas as folhas pela mesa eleitoral. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 – Encerramento do Ato Eleitoral 
 

Art.º 37.º da Lei 102/2009 , com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

de 28 de janeiro. 
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Após a votação ocorrer segue-se ao encerramento da votação, sendo necessário proceder-se 

ao seu encerramento formal - Termo de Encerramento.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O apuramento do ato eleitoral deve ser realizado imediatamente após o encerramento das 

urnas. 

 

O apuramento do resultado da votação na secção de voto é realizado  pela respetiva mesa, 

competindo ao seu presidente comunicar os resultados à comissão eleitoral. 

 

Encontrando-se a comissão eleitoral munida de todos os documentos e resultados do 

apuramento parcial de cada mesa de voto, procede-se ao apuramento global do ato eleitoral.  

 

Após o apuramento dos resultados, segundo o método de Hondt, deve a comissão eleitoral 

proceder ao registo da ata de apuramento global. Esta deve conter as deliberações da 

comissão eleitoral e das mesas de voto, bem como tudo o que acontecer no procedimento 

eleitoral, nomeadamente quaisquer incidentes ocorridos, bem como o apuramento do 

resultado.  

 

 Os membros da comissão eleitoral e das mesas de voto aprovam, rubricam e assinam as 

respetivas atas. 

  

 

 

 

 

 

11 –Apuramento do Ato Eleitoral 
 

 Art.º 37.º e 38.º da Lei 102/2009, com a 

redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

de 28 de janeiro. 

 
 

 

12 –Publicidade do Ato Eleitoral 
 
 Art.º 39.º da Lei, com a redação 

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

janeiro 102/2009. 
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Após o apuramento final do ato eleitoral, a comissão eleitoral deve, proceder às seguintes 

ações:  

  

 

1 - Afixar no local ou locais de trabalho em que decorreu a eleição os elementos de 

identificação dos RT’SST que foram eleitos. 

 

2 - Afixar a cópia da ata da respetiva eleição, num prazo de 15 dias a contar da data do 

apuramento no local ou locais em que a eleição teve lugar; 

 

3 - Remeter a cópia da ata da eleição, dentro do mesmo prazo – 15 dias - ao 

organismo competente do ministério responsável pela área laboral, bem 

como aos órgãos de gestão da empresa. 

 

O organismo competente do ministério responsável pela área laboral regista o 

resultado da eleição e procede à sua publicação imediatamente em BTE.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Só após a publicação do resultado eleitoral em BTE é que o RT’S SST pode assumir a sua 

função representativa. 

 

14 – Início da Atividade 
 

 Art.º 40.º da Lei 102/2009, com a 
redação conferida pela Lei n.º 3/2014 
de 28 de janeiro   
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FICHA PRÁTICA Nº 5 
Direitos Específicos dos Representantes dos Trabalhadores para 

a SST 

 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro , artigos 21.º,22.º, 24.º,25.º, com a redação 

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

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro , artigos 408.º e 409.º  

 

Quais são os direitos específicos que assistem aos RT’S 

SST? 

Aos RT’s SST, além dos direitos referidos na Ficha n.º 2 - Direitos dos Trabalhadores em 

matéria de Segurança e Saúde no Trabalho assiste-lhes, ainda, os seguintes direitos 

específicos: 

 

 Crédito de 5 horas mensais para o exercício da atividade de representação e de 

participação; 

 Distribuir informação relativa à SST, bem como a sua afixação em local adequado 

que for destinado para esse efeito;  

 
III- Direitos e Deveres específicos dos Representantes 
dos Trabalhadores para a SST  
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 Reunir periodicamente com o órgão de gestão da empresa para discussão e análise 

dos assuntos relacionados com a SST; 

 Formação permanente para o exercício das suas funções; 

 Faltas justificadas além do crédito de 5 horas mensais. 

 Apresentar as suas as suas observações ao organismo com competência inspetiva 

do ministério responsável pela área laboral ou a outra autoridade competente, por 

ocasião de visita ou fiscalização à empresa ou estabelecimento.  

 

No que consiste e como se concretiza este crédito mensal de 

5 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 a 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 9 – Comunicação sobre utilização de 
crédito de horas 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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E se a entidade patronal não disponibilizar esses meios? 

A legislação determina que a entidade patronal deve disponibilizar aos RT’s  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legislação refere alguma periodicidade para a realização 

desta reunião com os órgãos de gestão da empresa? 

 

Afirmativo. 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 deve realizar-se, pelo menos, uma reunião em cada mês. No 

caso de tal periodicidade não ser cumprida, deve o RT’ SST solicitá-la à empresa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

De sublinhar, ainda, que desta reunião é lavrada ata, assinada por todos os que nela 

participaram. 

Pode utilizar para o efeito o formulário 
n.º 10 – Solicitação de disponibilização de 
apoio  
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 

 
 

Pode utilizar para o efeito o formulário n.º  
11 – Solicitação de reunião com a gestão. 
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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O exercício do direito de reunião encontra-se incluído no 

crédito das 5 horas mensais? 

A realização destas reuniões não está incluída no crédito de horas de que os RT’s SST 

dispõem para o exercício das suas funções. (artigo 25º da Lei n.º 102/ 2009, com a redação 

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

 
No que consiste e como se concretiza este direito à 
formação dos RT’SST? 
 

O artigo 22ª da Lei nº 102/ 2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro prevê que aos RT’s SST deve ser assegurada, pelo empregador, formação 

permanente para o exercício das respetivas funções.  

 

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 com retribuição, ou sem retribuição, nas situações em que 

outra entidade atribuir subsídio específico. Sempre que o RT’SST tiver intenção de 

frequentar uma ação de formação, deve solicitar dispensa para a sua frequência. 

 

No que consiste e como se concretiza este direito às 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 - 
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respeitando a antecedência referida, pois de contrário pode ser considerada uma falta 

injustificada, podendo ocorrer perda de remuneração.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No que consiste e como se concretiza este direito em 

apresentar observações ao organismo com competência 

inspetiva? 

 

 

Aquando as visitas ou ações de fiscalização do organismo competente pela inspeção, podem 

os RT’ SST apresentar as suas observações relativamente às condições de SST existentes na 

empresa, bem como sinalizar os incumprimentos verificados. Tendo em conta que os RT’ 

SST são agentes de prevenção devem participar nestas ações inspetivas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pode Pode utilizar para o efeito o formulário n.º 12 - 

Direito a Faltas Justificadas  
Compilação de Procedimentos para a 
Participação dos Trabalhadores e seus  
Representantes na Segurança e Saúde no 
Trabalho 
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FICHA PRÁTICA Nº 6 

Deveres dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e 

Saúde no Trabalho 

 

Lei nº 7/2009 - Código do Trabalho - artigos 412º e 414º. 

 

Quais são os deveres específicos dos RT’s SST?  

 

Os RT’s SST têm essencialmente, conforme os artigos 412º e 414º da Lei nº 7/2009 - Código 

do Trabalho, os seguintes deveres:  

 

 Dever de reserva e confidencialidade. 

 

Os RT’SST têm o dever de manter confidenciais as informações que recebem por parte do 

empregador, no âmbito de direito de informação ou consulta, que tenham menção expressa 

da respetiva confidencialidade. 

 

De referir que este dever de confidencialidade se mantém após a cessação do mandato dos 

RT’s SST.  

 

 Dever de evitar o exercício abusivo das suas funções, podendo ser 

responsabilizado de forma criminal, civil ou disciplinar.  

 

 Dever de não prejudicar o normal funcionamento da empresa no exercício das 

suas funções. 

 

 

 

 

 
 
 
 



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

49 

 

 

FICHA PRÁTICA Nº 7 
Proteção dos Representantes dos Trabalhadores para a SST 

 

 
Lei 7/ 2009 (Código de Trabalho), artigo 410.º  e 411.º  

 

 

 Direito a proteção em caso de despedimento ou de processo disciplinar. 

 

O RT’s SST mesmo sendo alvo de suspensão preventiva, em sede de processo disciplinar 

continua a poder exercer as suas funções. 

 

Quando na sequência de procedimento disciplinar seja determinada a aplicação de 

suspensão preventiva ao RT’s SST tal situação não impede que o mesmo possa ter acesso aos 

locais e atividades inerentes ao desenvolvimento das suas atividades de representação.  

 

A providência cautelar para suspensão de despedimento só não é decretada se o juiz concluir 

pela probabilidade séria de existência de justa causa. 

 

As ações interpostas para impugnação de despedimento têm carácter urgente.   

 

A sua indemnização é, em regra, superior à de um trabalhador sem a qualidade de 

representante. 

 

 Direito a proteção em caso de transferência 
 

O RT’s SST não pode ser transferido do local de trabalho onde exerce as suas funções de 

representação sem o seu consentimento/ acordo, à exceção de quando decorrer de tal 

situação a extinção e a mudança total ou parcial do local de trabalho onde presta serviço. 

 

 

 

 
IV – Regime de Proteção dos Representantes dos 

Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho 
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FICHA PRÁTICA Nº 8 
 

Conceitos Importantes para o exercício da função de RT’s SST 

 

Com vista a facilitar o entendimento das questões relativas à SST, são abordados nesta Ficha 

Prática, os principais conceitos que importa reter neste âmbito.  

 

 

Em que consiste a prevenção?  

Quando falamos de prevenção no âmbito da SST, estamos a falar de um conjunto de 

atividades que têm como objetivo eliminar ou reduzir os riscos profissionais – acidentes de 

trabalho e doenças profissionais - a que os/as trabalhadores/as se encontram potencialmente 

expostos no exercício da sua atividade profissional. 

 

Podemos, pois, definir prevenção como o conjunto de práticas de avaliação e controle dos 

riscos que, desenvolvidas de forma continuada, num espírito de melhoria contínua, têm 

em vista a prevenção da sinistralidade laboral e incidência de doenças profissionais.  

 

O seu objetivo central é evitar ou minimizar - quando não é possível eliminar - através de um 

conjunto de medidas implementadas em todas as fases da atividade da organização 

(conceção dos postos de trabalho/ projeto, produção, comercialização, etc.). 

 
Em que consiste a proteção? 
 

A proteção dos riscos laborais não deve ser confundida com a prevenção de riscos 

profissionais. Embora num sentido lato possa ser integrada no conjunto de práticas 

preventivas ou integrada no sistema de prevenção de uma organização, prevenção e 

proteção são domínios que diferem no que respeita aos fins a que se destinam. 

 

Com efeito, a prevenção visa o combate do risco na origem, eliminando ou limitando os seus 

efeitos. A proteção visa o combate ao risco mas apenas no que toca aos seus efeitos na saúde 

e segurança dos trabalhadores.  

 

A proteção pode ser coletiva - Quando a medida de proteção visa proteger um conjunto de 
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trabalhadores/as quanto às consequências do risco. Por exemplo, uma barreira de proteção 

acústica que impeça o ruído de se propagar no sentido de um conjunto de trabalhadores/as,.   

 

A proteção pode ser individual - Quando a medida de proteção visa apenas limitar as 

consequências do risco para apenas um/a trabalhador/a. Por exemplo: Os equipamentos de 

proteção individual - capacetes, luvas, botas de biqueira de aço, óculos, etc. 

 

Qual é a noção de acidente de trabalho? 

Entende-se por acidente de trabalho todo o acontecimento que se verifique no local e tempo 

de trabalho e que produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou 

doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.  

 

Para efeitos de reparação de danos o conceito de acidente de trabalho é, ainda, aquele que 

ocorra: 

 

a) No trajeto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste, nos termos referidos no 

número seguinte; 

b) Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar proveito 

económico para o empregador; 

c) No local de trabalho e fora deste, quando no exercício do direito de reunião ou de atividade 

de representante dos trabalhadores, nos termos previstos no Código do Trabalho; 

d) No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação profissional ou, fora do 

local de trabalho, quando exista autorização expressa do empregador para tal frequência; 

e) No local de pagamento da retribuição, enquanto o trabalhador aí permanecer para tal 

efeito; 

f) No local onde o trabalhador deva receber qualquer forma de assistência ou tratamento em 

virtude de anterior acidente e enquanto aí permanecer para esse efeito; 

g) Em atividade de procura de emprego durante o crédito de horas para tal concedido por lei 

aos trabalhadores com processo de cessação do contrato de trabalho em curso; 

h) Fora do local ou tempo de trabalho, quando verificado na execução de serviços 

determinados pelo empregador ou por ele consentidos. 

i) Entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter mais de um emprego; 

 

j) Entre a sua residência habitual ou ocasional e as instalações que constituem o seu local de 
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trabalho; 

l) Entre qualquer dos locais referidos na alínea precedente e o local do pagamento da 

retribuição; 

m) e o local onde ao trabalhador deva ser prestada qualquer forma de assistência ou 

tratamento por virtude de anterior acidente; 

n) Entre o local de trabalho e o local da refeição; 

o) Entre o local onde por determinação do empregador presta qualquer serviço relacionado 

com o seu trabalho e as instalações que constituem o seu local de trabalho habitual ou a sua 

residência habitual ou ocasional. 

 

O que se entende por incidente? 

Acontecimento súbito, ocasional e imprevisto com potencial para causar acidentes e que 

pode provocar danos na propriedade, equipamento, produtos e perdas de produção, sem 

determinar lesões para a saúde.  

 

O que é uma doença profissional? 

Doença profissional é aquela que resulta diretamente das condições de trabalho. Surge 

como consequência da exposição aos fatores nocivos a que os/as trabalhadores/as, habitual 

e continuamente se encontram expostos no desenvolvimento da sua atividade profissional. 

  

As doenças profissionais constam de uma lista própria – Lista de Doenças Profissionais 

(Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 17 de Julho) – e causam incapacidade para o exercício 

da profissão ou mesmo a morte.  

 

A Lista de Doenças Profissionais classifica as doenças de acordo com as seguintes categorias: 

* Doenças provocadas por agentes químicos  

* Doenças do aparelho respiratório 

* Doenças cutâneas 

* Doenças provocadas por agentes físicos 

* Doenças infeciosas e parasitárias 

* Tumores 

* Manifestações alérgicas 
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E se eu tiver uma doença que não consta da Lista de Doenças 

Profissionais? 

A Lei também considera que a lesão corporal, a perturbação funcional ou a doença não 

incluídas na Lista serão indemnizáveis, desde que se provem serem consequência, necessária 

e direta, da atividade exercida e não representem normal desgaste do organismo (Código do 

Trabalho, n.º 3 do art.º 283 – acidentes de trabalho e doenças profissionais). 

 

A quem compete fazer o diagnóstico de doença profissional? 

Qualquer médico, perante uma suspeita fundamentada de doença profissional – diagnóstico 

de presunção –, tem obrigação de notificar o ex- Centro Nacional de Proteção contra Riscos 

Profissionais (CNPRP) atualmente Departamento de Proteção contra os Riscos 

Profissionais (DPCRP), mediante o envio da participação obrigatória devidamente 

preenchida. 

 

O que é um risco profissional? 

Muito sucintamente, risco profissional é todo o facto ou situação com potencial para o 

acidente ou para a doença profissional. O risco profissional é apenas uma probabilidade, uma 

potencialidade que pode ser reduzida ou eliminada por ação das medidas de prevenção e 

proteção. Estas medidas podem diminuir o risco de contato com um determinado perigo 

profissional.  

 

 Podemos, pois, definir o risco profissional como a possibilidade de que um/a trabalhador/a 

sofra um dano provocado pelo trabalho. 

 

O que se entende por risco grave e iminente? 

Podemos definir como o risco de acidente que se supõe provável num futuro imediato e   

pode traduzir-se num dano grave para a saúde dos/as trabalhadores/as. 

 

O que é um perigo profissional? 

Se o risco é o fator variável, a potencialidade - o perigo - é o fator constante. O perigo 

profissional é todo o fator ou situação suscetível de causar dano, independentemente da sua 

dimensão. O que se altera é o risco, não o perigo. O perigo é algo que está sempre presente, 
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a não ser que se elimine.  

 

Podemos, pois, definir perigo como o conjunto de fatores dos sistemas de trabalho – 

homem, máquinas e ambiente de trabalho – com propriedades capazes de causar acidentes 

ou danos. Por exemplo: Quando se trabalha num andaime existe o perigo de queda em 

altura, sendo que o risco de queda diminui por ação do arnês o do guarda corpos, mas o 

perigo de queda contínua presente. 

 

O que é se entende por dano provocado pelo trabalho? 

Considera-se dano a lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine redução 

na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte do trabalhador resultante, direta ou 

indiretamente, de acidente de trabalho. 

 

O que se entende por segurança no trabalho? 

O conjunto de metodologias adequadas à prevenção de acidentes de trabalho. O objetivo da 

segurança no trabalho é a identificação e o controlo (eliminar/ minimizar) dos riscos 

associados ao local de trabalho, ao processo produtivo e às componentes materiais do 

trabalho. 

 

O que se entende por saúde no trabalho?  

Abordagem que integra, além da vigilância médica, o controlo dos elementos físicos, sociais 

e mentais que possam afetar a saúde dos/as trabalhadores/as. 

 

O que se entende por condições de trabalho? 

Conjunto de todas as caraterísticas dos elementos que compõem o sistema de trabalho  

respeitante à tarefa, ao/à trabalhador/a, aos meios de trabalho, ao processo de trabalho, às 

entradas e saídas do sistema de trabalho e a todas as condicionantes internas e externas que 

possam exercer influência, bem como de todas as influências do meio ambiente que incidem, 

positiva ou negativamente, sobre 0/a trabalhador/a quando esta realiza uma atividade 

profissional/ tarefa.  

 

O que se entende por local de trabalho? 

Entende-se por local de trabalho o lugar em que o/a trabalhador/a se encontra ou de onde ou 
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para onde se deva dirigir – deslocações - em virtude do seu trabalho e, em que esteja direta 

ou indiretamente, sujeito ao controlo do empregador. 

 

O que se entende por avaliação do risco? 

A avaliação do risco consiste no processo de identificar, estimar - quantitativa ou 

qualitativamente - e valorar os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores. Este 

processo visa obter a informação necessária à tomada de decisão relativa às ações 

preventivas a adotar. 

 

O que se entende por componentes materiais do trabalho?  

É o conjunto de fatores que integram o local de trabalho, com, o sendo, o próprio local de 

trabalho, o ambiente de trabalho, as ferramentas, as máquinas, equipamentos e materiais, as 

substâncias e agentes químicos, físicos e biológicos e  os processos de trabalho. 

 

O que se entende por equipamento de trabalho? 

Qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação  utilizada no desenvolvimento da 

atividade profissional. 

 

O que se entende por fatores de natureza física? 

São fatores de risco de natureza física a temperatura, a humidade, o ruído, as vibrações 

mecânicas, as radiações, a iluminação e a ventilação. 

 

O que se entende por fatores de natureza química? 

São fatores de risco de natureza química os gases, vapores, fumos, poeiras e aerossóis.  

 

O que se entende por fatores de natureza biológica? 

São fatores de risco de natureza biológica as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas. 

 

O que se entende por fatores de natureza psicossocial? 

São fatores de natureza psicossocial as relações sociais existentes no local de trabalho 

(violência no trabalho),  as relações hierárquicas (intimidação ou assédio moral),  as pressões 

exercidas por parte dos superiores hierárquicos que podem conduzir a conflitos interpessoais 

e laborais suscéptiveis de causar desequilíbrio no/a trabalhador/a (stresse, depressão, 
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ansiedade), incompatibilidade e com as novas tecnologias e procedimentos de trabalho, 

insatisfação profissional, discriminação, consumo de álcool e drogas, entre outros.  

 

O que se entende por comissões de segurança e saúde no 

trabalho? 

As Comissões de SST são um órgão de composição paritária compostas por igual número de 

representantes dos trabalhadores e da entidade empregadora. 

 

Estas comissões são criadas por Convenção Coletiva de Trabalho  e constituídas pelos 

representantes dos trabalhadores para SST, em respeito pelo princípio da 

proporcionalidade, com o intuito de desenvolver a participação no âmbito da prevenção e 

riscos profissionais.  
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FICHA PRÁTICA Nº 9 
 

Princípios Gerais de Prevenção 

 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,  

artigo 15.º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 
O que são os princípios gerais de prevenção? 

Os PGP são os definidos na legislação e que devem, obrigatoriamente, ser observados na 

aplicação das medidas de SST e que traduzem as obrigações gerais da entidade patronal em 

matéria de SST.  

 

Estes princípios foram estabelecidos pela Diretiva Comunitária 89/391/CEE, de 12 de Junho 

- designada por Diretiva Quadro – que veio definir, claramente, a responsabilidade 

intransferível dos empregadores para assegurarem a segurança e a saúde dos/as 

trabalhadores/as em todos os aspetos relacionados com o trabalho.  

 

 Tal pressupõe, desde logo, que a prevenção deve ser gerida nos próprios locais de trabalho, 

em função de todos os riscos existentes e sobre todos os intervenientes, privilegiando as 

medidas que conduzam à eliminação de riscos.  

 
Quais são os princípios gerais da prevenção?  

Os PGP são os abaixo referidos: 

a) Identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa, estabelecimento 

ou serviço, na conceção ou construção de instalações, de locais e processos de trabalho, 

assim como na seleção de equipamentos, substâncias e produtos, com vista à eliminação dos 

mesmos ou, quando esta seja inviável, à redução dos seus efeitos; 

 

b) Integração da avaliação dos riscos para a segurança e a saúde do/a trabalhador/a no 

conjunto das atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo adotar as medidas 

adequadas de proteção; 

 

c) Combate aos riscos na origem, de forma a eliminar a eliminar ou reduzir a exposição e 
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aumentar os níveis de proteção; 

 

d) Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e 

biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e 

saúde do/a trabalhador/a; 

 

e) Adaptação do trabalho ao homem; 

 

f) Adaptação ao estado de evolução da técnica, bem como a novas formas de organização 

do trabalho; 

 

g) Substituição do que é perigosos pelo que é isento de ou menos perigoso; 

 

h) Priorização das medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual; 

 

i) Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à atividade 

desenvolvida pelo/a trabalhador/a. 

 
No que se traduz o 1.º princípio relativo à identificação 

dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa? 

Significa que é fundamental assegurar que todos os perigos suscéptiveis de causarem lesões 

aos/às trabalhadores/as encontram-se devidamente identificados e que os riscos que podem 

resultar de tais perigos são, igualmente, devidamente avaliados por forma a serem adotadas 

todas as medidas destinadas à sua redução e/ou eliminação.  

 

No que se traduz o 2.º princípio relativo à Integração da 

avaliação dos riscos para a segurança e a saúde? 

A adoção de medidas de prevenção deve ter sempre como referência a avaliação de riscos 

que deve dirigir-se a todas as fases do processo produtivo.  

 

Detetado um risco que não tenha sido possível evitar na origem, deve ser feita a sua 

avaliação. Caso o risco seja elevado devem procurar-se novas opções técnicas.  
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Se o risco for moderado devem-se identificar e adotar as medidas preventivas mais 

adequadas para evitar a ocorrência de sinistros.  

 

A avaliação de riscos consiste, pois, na análise e caraterização de todo o processo produtivo 

por forma a identificar a origem, a natureza e as potencias consequências nocivas para a 

segurança e saúde dos/as trabalhadores/as, adotando-se as necessárias e adequadas 

medidas preventivas.  

 
No que se traduz o 3.º princípio relativo a combater os 

riscos na origem? 

É fundamental colocar em primeira linha a possibilidade de se eliminarem todos os riscos 

que potencialmente estão ou possam estar envolvidos. A eficácia de uma medida preventiva 

é tanto maior quanto mais próximo da fonte de risco esta atuar, ou seja, se possível, a 

prevenção deve atuar sobre a origem do risco. Desta forma evita-se a sua ocorrência ou a 

redução de ocorrência evitando-se que os seus efeitos possam vir a potenciar a ocorrência de 

outros riscos. 

 

No que se traduz o 4.º princípio relativo a assegurar que 

as exposições aos diversos agentes e aos fatores de risco 

psicossociais não constituem risco? 

Especialmente no que se refere à conceção dos postos de trabalho, escolha de equipamentos 

de trabalho e aos métodos de trabalho e produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o 

trabalho monótono e o trabalho repetitivo, bem como reduzir os riscos psicossociais. 

 
No que se traduz o 5.º princípio relativo à adaptação do 

trabalho ao homem? 

Necessidade de intervir ao nível das componentes materiais do trabalho, nomeadamente 

quanto às ferramentas, aos equipamentos de apoio, às máquinas, aos métodos e processos 

construtivos e conceção dos postos de trabalho, tendo em vista a adaptação do trabalho ao 

homem. 
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No que se traduz o 6.º princípio relativo à adaptação ao 

estado de evolução da técnica? 

Respeita à necessidade de uma constante procura e utilização de novos materiais, novos 

equipamentos de trabalho e novas técnicas de trabalho. A evolução técnica aponta no 

sentido de contribuir para a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho, 

aumentando a qualidade e a produtividade. 

 
No que se traduz o 7.º princípio relativo à substituição do 
que é perigoso pelo que é isento de ou menos perigoso? 

 
Necessidade de adoção de equipamentos mais eficazes relativamente à ocorrência e riscos 

profissionais, opção por materiais menos perigosos para a saúde e organização do trabalho 

de uma forma mais segura, numa ótica de melhoria da prevenção do trabalho. 

 
No que se traduz o 8.º princípio relativo à priorização da 
proteção coletiva em relação à proteção individual? 

 
Em primeiro lugar a proteção coletiva. Devem ser selecionados equipamentos que 

disponham de proteção integrada contra os riscos para se garantir a proteção do coletivo.  

 

A proteção individual deve ser encarada como uma alternativa ou um complemento a adotar 

nos casos de não se ter conseguido controlar eficazmente o risco recorrendo apenas à 

proteção coletiva, tornando-se necessário proteger o/a trabalhador/a individualmente.  

 

Quer a proteção coletiva, quer a proteção individual devem ser baseadas nos princípios da 

ergonomia. 

 
No que se traduz o 9.º princípio relativo à elaboração e 

divulgação de instruções?  

A informação, enquanto princípio geral de prevenção, significa um sistema permanente de 

transmissão de conhecimentos adequados à atividade e processo produtivo.  

 

A informação deve:  

- Permitir um conhecimento mais específico dos componentes do processo produtivo que 

possibilite a identificação dos riscos que lhe estão associados;  
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- Integrar o conhecimento de forma a prevenir a ocorrência desses riscos;  

 

-Ser facilmente apreendida pelos/as trabalhadores/as, desde os diretores e quadros das 

empresas até ao/à trabalhador/a com menor qualificação. A informação deve, pois, ser clara 

e acessível a todos/as os/as trabalhadores/as. 

 
A formação enquanto princípio geral de prevenção consiste num processo estruturado de 

transmissão de conhecimentos, sendo através desta que se procuram criar as competências 

necessárias e as atitudes corretas como forma de interiorizar os comportamentos seguros. 
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FICHA PRÁTICA Nº 10 
 

Organização dos Serviços de Prevenção 

 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de Setembro,  

artigo. 73.º e seguintes , com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro.   

 

Os serviços de SST desenvolvem as atividades de segurança e de saúde dando cumprimento 

às obrigações do empregador neste domínio. A legislação configura a obrigatoriedade das 

empresas organizarem estes serviços, prevendo para o efeito diversas modalidades de 

organização destes serviços.  

 

Como são organizados os serviços de SST? 

Os serviços de segurança e de vigilância da saúde podem ser organizados a nível interno, 

externo ou comum de acordo com os limites e requisitos estabelecidos na legislação.  

 

No caso de existirem vários estabelecimentos, a empresa pode adotar diferentes 

modalidades para cada um desses estabelecimentos. 

 

O artigo n.º 73.º da Lei n.º 102/2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro estabelece as seguintes modalidades de organização dos serviços de segurança e da 

saúde no trabalho: 

•Serviço interno; 

•Serviço comum; 

•Serviço externo; 

•Atividades exercidas pelo empregador ou por trabalhador designado/ organização de 

serviços simplificada. 

 
VI- Acompanhamento dos Serviços de Prevenção das 
Empresas 



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

63 

 

 

Serviços Internos 

 

 

No que consistem os Serviços Internos? 

Lei n.º 102/ 2009, artigo 78.º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro.   

Os serviços internos são criados internamente pela empresa, abrangendo exclusivamente 

os/as trabalhadores/as que nela prestam serviço. 

 

Este serviço faz parte da estrutura da empresa, podendo ser estruturado com apenas uma ou 

ambas as valências – segurança e / ou saúde. 

 

No caso de serem organizados internamente apenas na modalidade de segurança, a 

atividade deve de ser exercida por técnicos de segurança e saúde detentores de CAP - 

certificado de aptidão profissional.  

 

No caso de ser organizada internamente na modalidade de saúde a atividade deve ser 

exercida por médicos titulares de especialidade de medicina do trabalho reconhecida pela 

Ordem dos Médicos.  

 

O empregador deve, pois, estruturar o serviço atendendo aos requisitos abaixo referidos: 

 

 Existência de recursos humanos suficientes; 

 Observância das qualificações de acordo com os parâmetros legais; 

 Existência de utensílios e equipamentos adequados à atividade a desenvolver; 

 Instalações equipadas com condições adequadas. 
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A legislação confere alguma obrigatoriedade na organização 

de serviços internos? 

Afirmativo. A legislação confere obrigatoriedade na organização destes serviços internos nas 

seguintes situações concretas: 

 

 Empresas que tenham pelo menos 400 trabalhadores/as ao seu serviço; 

 

 Empresas que tenham estabelecimentos distanciados até 50 Km daquele que ocupa 

maior número de trabalhadores/as e que, com este tenham pelo menos 400 

trabalhadores/as; 

 

 As empresas que desenvolvam atividades de risco  a que se encontrem expostos pelo 

menos 30 trabalhadores/as. 

 

Para efeitos de organização dos serviços de SST, quais são 

consideradas as atividades de risco elevado? 

De acordo com o artigo n.º 79.º da Lei n.º 102/2009, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro, são consideradas atividades/ trabalhos de risco elevado, as 

seguintes: 

a) Trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras, de túneis, 

com riscos de quedas de altura ou de soterramento, demolições e intervenção em 

ferrovias e rodovias sem interrupção de tráfego; 

b) Atividades de indústrias extrativas; 

c) Trabalho hiperbárico; 

d) Atividades que envolvam a utilização ou a armazenagem de produtos químicos 

perigosos suscetíveis de provocar acidentes graves; 

e) Fabrico, transporte e utilização de explosivos e pirotecnia; 

f) Atividades de indústria siderúrgica e construção naval; 

g) Atividades que envolvam contato com correntes elétricas de média e alta tensão; 

h) Produção e transporte de gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos ou a 

utilização significativa dos mesmos; 

i) Atividades que impliquem a exposição a radiações ionizantes; 
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j) Atividades que impliquem a exposição a agentes cancerígenos, mutagénicos ou 

tóxicos para a reprodução; 

l) Atividades que impliquem a exposição a agentes biológicos do grupo 3 ou 4; 

m) Trabalhos que envolvam exposição a sílica. 

 

Quais os requisitos de afetação de recursos? 

De acordo com o artigo 101.º da Lei n.º 102/2009, com a redação conferida pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro a afetação dos técnicos às atividades de segurança no trabalho, por 

empresa, é estabelecida, no mínimo, nos seguintes termos:  

 

Em estabelecimento industrial  

 Até 50 trabalhadores/as: 1 técnico  

 Mais de 50 trabalhadores/as: 2 técnicos, por cada 1.500 trabalhadores/as abrangidos 

ou fração, sendo, pelo menos 1 deles, técnico superior;  

 

Nos restantes estabelecimentos  

 Até 50 trabalhadores/as: 1 técnico  

 Mais de 50 trabalhadores/as: 2 técnicos, por cada 3.000 trabalhadores 

abrangidos ou fração, sendo, pelo menos 1 deles, técnico superior.  

 

No que respeita à saúde no trabalho, o médico do trabalho deve prestar atividade durante o 

número de horas necessário à realização dos atos médicos, de rotina ou de emergência, e 

outros trabalhos que deva coordenar.  

 

O médico do trabalho deve conhecer os componentes materiais do trabalho com influência 

sobre a saúde dos/as trabalhadores/as desenvolvendo para este efeito a atividade no 

estabelecimento, nos seguintes termos:  

 

 Em estabelecimento industrial: pelo menos uma hora por mês por cada grupo de 10 

trabalhadores/as ou fração;  

 Nos restantes estabelecimentos: pelo menos uma hora por mês por cada grupo de 

20 trabalhadores/as ou fração.  
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Ao médico do trabalho é proibido assegurar a vigilância da saúde de um número de 

trabalhadores/as a que correspondam mais de 150 horas de atividade por mês.  

 

Em empresas com mais de 250 trabalhadores/as, o médico do trabalho deve ser coadjuvado 

por um enfermeiro com experiência adequada. 

 
Serviços Externos 

 

 
No que consistem os Serviços Externos de SST? 

 
Lei n.º 102/ 2009, artigo 83.º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28  

de janeiro 
 

São serviços contratados pela empresa a outras entidades/empresas para desenvolvimento 

das atividades de SST, ou seja o empregador efetua um contrato de prestação de serviços de 

SST com uma empresa de serviços externos para que esta assegure o desenvolvimento das 

atividades de segurança ou de saúde no trabalho.  

 

Podem assumir os seguintes tipos: 

 

a) Associativos - prestados por associações com personalidade jurídica sem fins lucrativos, 

cujo fim estatutário compreende a prestação de serviço de SST; 

b) Cooperativos — prestados por cooperativas cujo objeto estatutário compreende a 

atividade de prestação de serviços segurança e saúde no trabalho; 

c) Privados — prestados por sociedades cujo pacto social compreende o exercício de 

atividades de SST ou por pessoa individual que detenha as qualificações legalmente exigidas 

para o exercício dessa atividade;  

d) Convencionados — prestados por qualquer entidade da administração pública central, 

regional ou local, instituto público ou instituição integrada no Serviço Nacional de Saúde. 

 
Quais os requisitos definidos na legislação para estes 
serviços? 
 

Estes serviços encontram-se sujeitos a autorização que pode ser concedida para atividades 

de uma ou ambas as áreas da segurança e da saúde, para todos ou alguns setores de 

atividade, bem como para determinadas atividades de risco elevado. 
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 A autorização para o seu funcionamento compete: 

 

a) Ao organismo competente para a promoção da SST do ministério responsável pela área 

laboral, no caso de exercício de atividade no domínio da segurança; 

 

b) Ao organismo competente do ministério responsável pela área da saúde, no caso de 

exercício de atividade no domínio da saúde 

 

A autorização para a prestação de serviços externos de SST depende da verificação dos 

seguintes requisitos:  

 

 Um técnico superior e um técnico de segurança e saúde do trabalho para prestação 

das atividades de segurança;  

 Um médico do trabalho para a prestação das atividades de saúde; 

 Instalações adequadas e devidamente equipadas para o exercício da respetiva 

atividade;  

 Equipamentos e utensílios de avaliação das condições de segurança e saúde no 

trabalho e equipamentos de proteção individual a utilizar pelo pessoal técnico da 

entidade requerente;  

 Qualidade técnica dos procedimentos, nomeadamente para avaliação das condições 

de segurança e de saúde e planeamento das atividades;  

 Capacidade para o exercício das atividades principais do serviço de segurança e de 

saúde no trabalho - Consulte a Ficha Prática n.º 10 - Atividades Técnicas dos 

Serviços de Segurança no Trabalho. 

 Garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnica e de organização 

do tratamento de dados pessoais a efetuar. 

 
Serviços Comuns 

 

 
No que consistem os Serviços Comuns? 
 

Os serviços comuns são criados por um conjunto de empresas, ou estabelecimentos, para 

utilização comum, contemplando exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e 

saúde sejam responsáveis.   
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O acordo que institui o serviço comum deve ser celebrado por escrito e comunicado ao 

organismo com competência para a promoção da segurança e saúde no trabalho do 

ministério responsável pela área laboral ou ao organismo competente do ministério 

responsável pela área da saúde, consoante os casos, no prazo máximo de 10 dias após a sua 

celebração.  

 
Atividades exercidas pelo empregador ou por trabalhador 

designado (organização de serviços simplificada)  

 
 

No que consiste a organização de serviços simplificada ou 
atividades exercidas pelo empregador ou por trabalhador/a 
designado/a?  

 
Lei n.º 102/ 2009, artigo  81.º, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28  

de janeiro 

 
Nos casos de empresas, estabelecimentos ou conjunto de estabelecimentos distanciados até 

50 km do de maior dimensão, que empreguem no máximo 9 trabalhadores/as e cuja 

atividade não seja de risco elevado, as atividades de segurança no trabalho podem ser 

exercidas diretamente pelo próprio empregador, ou por um/a trabalhador/a por si 

designado/a, se possuírem formação adequada e se permanecerem habitualmente nos 

estabelecimentos.  

 

Significa que esta solução organizacional apenas é válida para microempresas e cuja 

atividade não seja considerada de risco elevado.  

 

O exercício das atividades exercidas pelo empregador ou pelo trabalhador/a designado/a 

depende de autorização concedida pelo organismo competente para a promoção da 

segurança e saúde no trabalho do ministério responsável pela área laboral (ACT). 

 

A autorização é revogada sempre que se verifique alguma das circunstâncias seguintes: 

 

 Na empresa, no estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos tiver ocorrido um 

acidente de trabalho mortal por violação de regras de segurança e de saúde no 

trabalho imputável ao empregador; 
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 O empregador tiver sido condenado, nos dois últimos anos, pela prática de 

contraordenação muito grave em matéria de segurança e de saúde no trabalho ou 

em reincidência pela prática de contraordenação grave em matéria de segurança e de 

saúde no trabalho;  

 O empregador não tiver comunicado à ACT a verificação da alteração dos elementos 

que fundamentaram a autorização, no prazo de 30 dias. 

 
Organização de serviços de Emergência 

Primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação de 
instalações 

 
 
Independentemente da forma de organização dos serviços de SST adotada, as entidades 

empregadoras devem, em cada estabelecimento, dispor de uma estrutura interna que 

assegure as atividades de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de 

instalações, estabelecendo as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos/as 

trabalhadores/as responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contatos 

necessários com as entidades externas competentes para realizar aquelas operações e as de 

emergência médica. 
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FICHA PRÁTICA Nº 11 
 

Atividades Técnicas dos Serviços de Segurança no Trabalho 

 
Lei n.º 102/ 2009, artigo 98.º, revogado pela  Lei n.º 3/2014 de 28  

de janeiro e artigo 100.º,  com a redação conferida pela  Lei n.º 3/2014 de 28  
de janeiro   

 
 

Nota prévia: A Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro veio revogar o artigo n.º 98.º respeitante às 

atividades principais dos serviços de segurança e saúde no trabalho. Não obstante esta 

revogação, será utilizada a informação que consta do artigo referido, na medida em que 

explicita as diversas atividades a serem desenvolvidas pelos serviços de segurança e saúde no 

trabalho.  

 

Qualquer que seja a modalidade de organização dos serviços de SST adotada pelo 

empregador, a atividade do serviço de segurança e saúde visa: 

 

 Assegurar as adequadas condições de trabalho que salvaguardam a segurança e a 

saúde - física e mental – dos/as trabalhadores/as;  

 Desenvolver condições técnicas que asseguram a aplicação dos princípios gerais de 

prevenção, integrados no domínio das obrigações do empregador; Informar e formar 

os/as trabalhadores/as no domínio da SST; 

  Informar e consultar os RT’s SST ou, na sua falta, os/as próprios/as trabalhadores/as; 

 Informar e formar os/as trabalhadores/as no domínio da SST; 

 
Quais são as atividades dos serviços de SST? 

As atividades nucleares dos serviços de SST são: 

 

 Planear a prevenção, integrando a todos os níveis e, para o conjunto das atividades 

da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas de prevenção;  

 

 Proceder à avaliação dos riscos profissionais, a partir de metodologias e técnicas 

adequadas aos perigos identificados, integrando a avaliação a todos os níveis da 

organização e para o conjunto das atividades da empresa e elaborando os respetivos 
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relatórios;  

 

 Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais, bem como os planos 

detalhados de prevenção e proteção exigidos por legislação específica; 

 

 Participar na elaboração do plano de emergência interno, incluindo os planos 

específicos de combate a incêndios, evacuação de instalações e de primeiros 

socorros;  

 

 Colaborar na conceção de locais, métodos e organização do trabalho, bem como na 

escolha e na manutenção dos locais de trabalho;  

 

 Supervisionar o aprovisionamento, validade e a conservação dos equipamentos de 

proteção individual, bem como a instalação e manutenção da sinalização de 

segurança; Realizar exames de vigilância da saúde, elaborando os relatórios e as 

fichas, bem como organizar e manter atualizados os registos clínicos e outros 

elementos informativos relativos a cada trabalhador;  

 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde;  

 

 Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente;  

 

 Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em situações mais vulneráveis;  

 

 Conceber e desenvolver o programa de informação para a promoção da segurança e 

saúde no trabalho, promovendo a integração das medidas de prevenção nos 

sistemas de informação e comunicação da empresa;  

 

 Conceber e desenvolver o programa de formação para a promoção da SST; 

 

 Apoiar as atividades de informação e consulta dos RT’s SST ou, na sua falta, dos 

próprios/as trabalhadores/as; 

 

 Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de prevenção, promovendo a sua 
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eficiência e operacionalidade;  

 

 Organizar os elementos necessários às notificações obrigatórias; 

 

 Elaborar as participações obrigatórias em caso de acidente de trabalho ou doença 

profissional;  

 

 Coordenar ou acompanhar auditorias e inspeções internas;  

 

 Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de doenças 

profissionais, elaborando os respetivos relatórios;  

 

 Recolher e organizar os elementos estatísticos relativos à segurança e à saúde no 

trabalho. 

 

 

 
Quais os requisitos e competências necessárias para o 

desenvolvimento das atividades técnicas do serviço de SST? 

As atividades técnicas dos serviços de SST são exercidas por técnicos superiores ou técnicos 

de segurança e saúde no trabalho, para o exercício das quais é obrigatório a titularidade de 

um certificado de aptidão profissional, de acordo com o artigo n.º 100.º da Lei n.º 

102/2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro. 

 

 

 



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

73 

 

De que forma é definida a afetação de técnicos e de 

técnicos superiores às atividades de segurança no trabalho, 

nas empresas? 

 

A afetação dos técnicos superiores às atividades de segurança no trabalho, por empresa é 

estabelecida nos seguintes termos: 

 

A) Em estabelecimentos industriais:  
 

 

Até 50 trabalhadores/as 
 

1 técnico 

Acima de 50 trabalhadores/as 
 

2 técnicos  
 

Por cada 1500 
trabalhadores/as ou fração 

2 técnicos, sendo que 1 é 
técnico superior  
 

 

B) Nos restantes estabelecimentos: 

 

Até 50 trabalhadores/as 
 

1 técnico 

Acima de 50 trabalhadores/as 
 

2 técnicos  
 

Por cada 3000 
trabalhadores/as ou fração  
 

2 técnicos, sendo que 1 é 
técnico superior  
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FICHA PRÁTICA Nº 12 
 

Atividades Técnicas dos Serviços de Saúde no Trabalho 

 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,  

artigo 103.º, com a redação pela  Lei n.º 3/2014 de 28  
de janeiro   

   
 

Quais os requisitos e competências para o desenvolvimento 

das atividades técnicas do serviço de saúde no trabalho? 

A vigilância da saúde cabe ao médico de trabalho, considerando-se para esse efeito o médico 

licenciado em medicina com especialidade em medicina do trabalho, reconhecida pela 

Ordem dos Médicos. 

 
De que forma é definida a afetação dos médicos e 

enfermeiros do trabalho às atividades de saúde no trabalho 

nas empresas? 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,  

artigo 105.º, com a redação pela  Lei n.º 3/2014 de 28  
de janeiro   

  
O médico do trabalho deve prestar atividade durante o número de horas necessário à 

realização dos atos médicos, de rotina ou de emergência e outros trabalhos que deva 

coordenar. O médico do trabalho deve, pois, conhecer os componentes  materiais do 

trabalho com influência sobre a saúde dos/as trabalhadores/as, desenvolvendo para este 

efeito a atividade no estabelecimento nas seguintes condições: 
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Em estabelecimento industrial 
ou estabelecimento de outra 
natureza com risco elevado 

Pelo menos uma hora por mês 
por cada grupo de 10 
trabalhadores/as ou fração 
 

Nos restantes estabelecimentos 
 

Pelo menos uma hora por mês 
por cada grupo de 20  
Trabalhadores ou fração 
 

 

Mais se acrescenta que o médico não pode, no conjunto de trabalhadores/as que tem que 

assegurar a vigilância da saúde, ultrapassar as 150 h mensais. 

 

 
Em que se traduz a atividade de vigilância da saúde dos/as 

trabalhadores/as? 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,  

artigo 108.º, com a redação pela  Lei n.º 3/2014 de 28  
de janeiro   

 

A saúde no trabalho compete assegurar a vigilância adequada da saúde dos/as 

trabalhadores/as em função dos riscos a que se encontram expostos no local de trabalho, 

destinando-se, pois, a comprovar e a avaliar a aptidão física e psíquica do/a trabalhador/a 

para o exercício da atividade, assim como a repercussão desta e das condições em que é 

prestada na saúde dos/as trabalhadores/as.  

 

Assim, a vigilância da saúde deve abranger: 

 

- Uma avaliação inicial da saúde do/a trabalhador/a, num momento anterior à entrada em 

funções; 

- Uma avaliação da saúde dos/as trabalhadores/as que retomam o trabalho após um período 

de ausência prolongada por motivos de saúde; 

- Uma vigilância da saúde efetuada em intervalos periódicos.  

 
Quais os exames de saúde que devem ser obrigatoriamente 

realizados? Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,  

artigo 108.º,n.º 3,  com a redação pela  Lei n.º 3/2014 de 28  
de janeiro   
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A legislação define como obrigatórios os seguintes exames médicos:  

 

A) Exames de admissão, antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência da 

admissão o justificar, nos 15 dias seguintes;  

B) Exames periódicos anuais para os menores e para os/as trabalhadores/as com idade 

superior a 50 anos, e de 2 em 2 anos para os/as restantes trabalhadores/as;  

C) Exames ocasionais: 

 

 Sempre que ocorrem alterações substanciais nos componentes materiais de trabalho 

que possam ter repercussão nociva na saúde do/a trabalhador/a;  

 No caso de regresso do trabalho depois de uma ausência superior a 30 dias por 

motivo de doença ou acidente.  

 

No que consiste a ficha clinica? 

A ficha clinica é o registo da história clínica e profissional do/a trabalhador/a. Assim sendo, 

todas as observações clínicas relativas aos exames de saúde são anotadas, pelo médico do 

trabalho, na ficha clínica do/a trabalhador/a. 

 

Quem tem acesso às informações que constam da ficha 

clínica? 

 

De acordo com o artigo 109.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação pela  

Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro  a  ficha clínica encontra-se sujeita ao segredo profissional, só  

Só podendo ser facultada às autoridades de saúde e aos médicos afetos ao organismo com 

competência para a promoção da segurança e da saúde no trabalho do ministério 

responsável pela área laboral. 

 

Sendo organizadas pelo médico de trabalho e encontrando-se sujeitas a sigilo profissional, 

não pode o médico comunicar estes dados ao empregador ou a  

 

Mais se acrescenta que assiste ao/à trabalhador/a o direito de aceder aos resultados da 

vigilância médica, assim como receber cópia da sua ficha clínica aquando a sua saída da 

empresa.  



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

77 

 

No que consiste a ficha de aptidão? 

Face aos resultados dos exames de saúde – admissão, periódico ou ocasional - o médico do 

trabalho deve preencher uma ficha de aptidão, remetendo uma cópia ao responsável pela 

área dos recursos humanos.  

 

Por esta razão, a ficha de aptidão não pode conter elementos que envolvam segredo 

profissional, mas apenas referir se o/a trabalhador/a se encontra apto/a ou não apto/a para o 

trabalho.  

 

Assim sendo, o médico do trabalho na sequência de exames de saúde deve fazer uma 

avaliação se o/a trabalhador/a está apto/a ou não apto/a para desempenhar as suas funções, 

mas nunca comunicar o resultado dos testes à entidade patronal ou a representante desta.  
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FICHA PRÁTICA Nº 13 
 

Processo de Avaliação de Riscos 
 

 

Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro,  

artigo 5.º, com a redação conferida pela  Lei n.º 3/2014 de 28  
de janeiro   

 
  

 
O que é a avaliação de riscos? 

É o processo de identificar os riscos para a segurança e saúde no trabalho dos/as 

trabalhadores/as. 

 

É, pois, uma análise sistemática de todos os aspetos do trabalho, que identifica:  

 

 Aquilo que é suscetível de causar lesões ou danos;  

 A possibilidade de os perigos serem eliminados e, se tal não for o caso;  

 As medidas de prevenção ou proteção que existem, ou deveriam existir, para 

controlar os riscos.  

 

Uma boa gestão da SST assenta na identificação e na avaliação de riscos em todos os locais 

de trabalho, implementando as medidas adequadas com vista à sua eliminação, controle e 

monitorização.  

 
VII- Acompanhamento do Processo de Avaliação de Riscos 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xdg3Y0nJetfApM&tbnid=MM0vYP4diEho-M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uergs.edu.br/index.php?action=noticias&cod=1868&ei=v6siVKqhFdDGsQTDm4DADg&bvm=bv.75775273,d.eXY&psig=AFQjCNEWsE2Ak_98Fysx15ASmWkeyA2Qew&ust=1411644317068550
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Uma avaliação de riscos não é mais do que uma verificação minuciosa do que, nos locais de 

trabalho, poderá causar acidentes de trabalho e doenças profissionais.  

 

Como avaliar os riscos? 

Os princípios orientadores que devem ser tidos em conta no processo de avaliação de riscos 

podem ser divididos em 5 etapas fundamentais:  

 

Etapa 1. Identificação dos perigos e dos/as trabalhadores/as em risco  

Análise dos aspetos do trabalho que podem causar danos e identificação dos/as 

trabalhadores/as que podem estar expostos ao perigo.  

 

A identificação de perigos traduz-se na:  

- Identificação de perigos ou combinações de perigo com probabilidade de causar lesões 

aos/às trabalhadores/as;  

- Identificar os/as trabalhadores/as que estejam ou possam vir a estar em perigo;  

- Ter em conta todos os/as trabalhadores/as, independentemente do vinculo laboral.  

 

Etapa 2 — Avaliação e priorização dos riscos  

Apreciação dos riscos existentes (gravidade e probabilidade dos mesmos, etc.) e classificação 

desses riscos por ordem de importância. É essencial definir a prioridade do trabalho a realizar 

para eliminar ou evitar os riscos.  

 

Na avaliação de riscos:  

- Estimar – qualitativamente e quantitativamente – o risco em causa;  

- Estimar a possibilidade de eliminação desse risco, caso seja possível;  

- Ter em conta a dimensão de género. Os riscos a que estão sujeitos homens e mulheres são 

diferentes de acordo com as caraterísticas biológicas e biométricas; 

- Definir as medidas adequadas para evitar ou diminuir os riscos;  

- Incluir na avaliação de riscos os riscos psicossociais, tendo em conta, entre outros aspetos, 

os seguintes:  

 

 Equilíbrio entre a vida familiar e profissional;  
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 Progressão na carreira  

 Assédio;  

 Stresse;  

Etapa 3 — Decisão sobre medidas preventivas  

Identificação das medidas adequadas de eliminação ou controlo dos riscos.  

 

Etapa 4 — Adoção de medidas  

Aplicação das medidas preventivas e de proteção, através da elaboração de um plano de 

prioridades (provavelmente não será possível resolver imediatamente todos os problemas),  

especificando a quem compete desenvolver as atividades, prazos de execução das tarefas e 

meios afetados à aplicação das medidas.  

 

Etapa 5 — Acompanhamento e revisão  

A avaliação deve ser revista periodicamente no sentido de assegurar a sua permanente 

atualidade. Deve, ainda, ser revista sempre que se verifiquem na organização mudanças 

relevantes, ou na sequência dos resultados de uma investigação sobre um acidente ou um 

«quase acidente». 

 

Que ações traduzem na prática o desenvolvimento da etapa 

n.º 1? Identificação dos perigos 

Algumas das tarefas que podem auxiliar a identificação dos perigos são: 

  

■ Circular pelo local de trabalho e observar tudo o que possa causar danos – observação 

direta; conversar com os/as trabalhadores/as; 

■ Consultar os/as trabalhadores/as e/ou os seus representantes sobre os problemas que 

possam ocorrer; 

■ Ter em conta os perigos a longo prazo para a saúde, por exemplo, os níveis elevados de 

ruído ou exposição a substâncias prejudiciais, bem como riscos mais complexos ou menos 

óbvios, por exemplo, a organização do trabalho;  

■ Consultar os registos de acidentes de trabalho; 

■ Procurar obter informações de outras fontes, como: manuais de instruções ou fichas de 

dados dos fabricantes e fornecedores, sítios da internet sobre SST, organismos nacionais 

regulamentos e normas técnicas, entre outros documentos.  
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Que ações traduzem na prática o desenvolvimento da etapa n.º 2? Avaliação e 

priorização dos riscos 

A etapa n.º 2 consiste na avaliação dos riscos decorrentes de cada perigo.  

 

Para o efeito, deve considerar-se:  

 

 A probabilidade de um perigo ocasionar dano;  

 A gravidade provável do dano;  

 A frequência da exposição dos/as trabalhadores/as, bem como o número de 

trabalhadores/as  expostos/as.  

 

Que ações traduzem na prática o desenvolvimento da etapa 

n.º 3? Decisão medidas preventivas 

Esta etapa consiste em decidir de que forma eliminar ou controlar os riscos.  

 

Nesta fase, há que avaliar:  

 

 Se é possível eliminar o risco;  

 Se tal não for o caso, de que forma é possível controlar os riscos de modo a que estes 

não comprometam a segurança e a saúde das pessoas expostas. 

 

Que ações traduzem na prática o desenvolvimento da etapa n.º 4? 

Adoção de medidas  

 

Esta etapa consiste na adoção de medidas de prevenção e de proteção. 

  

É fundamental envolver os/as trabalhadores/as e os seus representantes no processo.  

 

Para que as medidas sejam eficazmente aplicadas, é necessário elaborar um plano que 

especifique:  

 

 As medidas a aplicar;  
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 Quem faz o quê e quando;  

 Quando deve a aplicação estar concluída.  

 

Que ações traduzem na prática o desenvolvimento da etapa 

n.º 5? Acompanhamento e revisão 

 

Importa não descurar a realização de controlos regulares destinados a verificar a aplicação 

efetiva ou a eficácia das medidas de prevenção e proteção, bem como a identificação de 

novos problemas que possam surgir. 

 

A avaliação de riscos deve ser revista regularmente, em função da natureza dos riscos  ou na 

sequência das conclusões da investigação de um acidente ou de um «quase acidente». A 

avaliação de riscos não é uma atividade que se possa realizar «de uma vez por todas». Nunca 

está terminado este processo.  

 

Quem pode efetuar a avaliação de riscos? 

Ao empregador compete selecionar as pessoas que serão responsáveis pela realização da 

avaliação de riscos, que poderão ser:  

 O próprio empregador;  

 Trabalhadores/as designados pelo empregador;  

 Técnicos de segurança e serviços externos. 

 

Qual o papel dos RT’SST no processo de avaliação de riscos? 

Os/as trabalhadores/as e os seus representantes têm o direito/dever de:  

 Ser consultados sobre as questões de organização da avaliação de riscos e de 

designação dos responsáveis por essa tarefa;  

 Participar na avaliação de riscos;  

 Alertar os seus supervisores ou os empregadores para os riscos percecionados;  

 Informar sobre as mudanças no local de trabalho;  

 Ser informados sobre os riscos para a sua segurança e saúde e as medidas 

necessárias para eliminar ou reduzir esses riscos; 
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FICHA PRÁTICA Nº 14 
 

Prescrições Mínimas de Segurança e Saúde nos Locais de Trabalho 

 
 

Todos os locais de trabalho têm que cumprir normas de SST?  

Decreto-Lei  n.º  347/ 1993, de 1 de outubro  

Portaria n.º 987/1993, de 6 de outubro  

Afirmativo. Todos os locais de trabalho, independentemente de serem do setor público, 

cooperativo, social ou privado têm que cumprir as normas de segurança e de saúde nos locais 

de trabalho.  

 

Quais são os diplomas que se aplicam a esta matéria?  

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

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 89/654/CEE, do Conselho, de 30 de 

Novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho.  

 

• Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro  

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho. 

Regulamenta o diploma acima referido. 

 

Qual é a definição de Local de Trabalho?  

De acordo com o disposto no artigo n.º 3.º do Decreto-lei n.º 347/93, de 1 de outubro 

entende-se por local de trabalho todo o local destinado à implantação de postos de trabalho, 

situados quer em edifícios quer noutros locais da empresa ou do estabelecimento a que o/a 

trabalhador/a tenha acesso no desempenho das suas funções. 

 

O que regulamenta a Portaria 987/93?   

Esta portaria estabelece as prescrições técnicas de SST nos locais de trabalho. São regulados 

por esta portaria os seguintes aspetos:  

 
VIII- Prescrições Mínimas de Segurança e Saúde nos 
locais de Trabalho 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231a00/55525552.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234b00/55965599.PDF
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- Condições estruturais - estabilidade e robustez;  

- Espaços de trabalho;  

- Condições de prevenção e combate a incêndios;  

- Vias de circulação e zonas de perigo;  

- Ambiente de trabalho – iluminação, ventilação, temperatura;  

- Condições Interiores – pavimentos, divisórias, coberturas, janelas, portas e portões, etc. 

. 

Condições estruturais dos edifícios 

 

Os edifícios que integrem locais de trabalho devem possuir a estrutura e a solidez 

apropriadas ao tipo de utilização comercial ou industrial. Devem, pois, possuir uma 

construção sólida e robusta, garantir condições de salubridade, de forma a proteger os 

trabalhadores das intempéries e de outros fatores climáticos nocivos;  

Assim, tendo em conta a sua utilização, todos os elementos estruturais, incluindo as 

plataformas de trabalho, escadas e escadas portáteis devem:  

- Dispor de solidez e resistência necessárias para suportar as cargas a que forem submetidas; 

- Dispor de um sistema de apoio que assegure a sua estabilidade. 

 

Espaços de Trabalho 

 

As dimensões dos locais de trabalho devem permitir que os/as trabalhadores/as realizem o 

trabalho sem riscos para a SST, assegurando-se todas as condições ergonómicas.  

 

São dimensões mínimas a respeitar, as seguintes:  

 A altura mínima útil de um espaço onde se encontrem locais de trabalho é de 3 

metros - pé-direito de 3 metros (altura mínima útil do chão ao teto), salvo o que 

estiver estabelecido em legislação específica;  

 A área mínima útil por trabalhador/a deve ser de 1,80 metros quadrados, depois de 

deduzido o espaço ocupado por móveis, objetos, maquinaria, e vias de circulação;  

 A cubagem mínima de ar por trabalhador/a é de 11,50 m³, podendo ser reduzida para 

10,50 m³, se a renovação do ar for boa. 
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Condições de prevenção e combate a incêndios 

 

Os locais de trabalho devem encontrar-se equipados com dispositivos adequados à deteção e 

ao combate a incêndios, de acordo com as dimensões e a utilização dos edifícios, os  

equipamentos, as caraterísticas físicas, químicas das substâncias existentes, assim como com 

o número de pessoas que, normalmente se encontram no edifício;  

Sempre que necessário devem existir dispositivos de deteção e de alarme apropriados às 

caraterísticas das instalações, de acesso e manipulação fáceis;  

 

O material de combate a incêndios deve encontrar-se acessível, em local visível e sinalizado 

de forma adequada e em perfeitas condições de funcionamento;  

 

Deve haver trabalhadores/as instruídos/ com formação para a utilização dos equipamentos 

de combate a incêndios;  

 

Devem ser facultadas informações simples sobre os procedimentos a adotar em caso de 

incêndio a todos os/as trabalhadores/as; 

 

Vias normais e de circulação 

 

O seu número, distribuição e dimensão depende do tipo de utilização, das caraterísticas do 

local, do tipo de equipamento e do número previsível de trabalhadores/as e público;  

 

As vias normais e de emergência têm de estar permanentemente desobstruídas e em 

condições de utilização, devendo o respetivo traçado conduzir, o mais diretamente possível, 

a áreas ao ar livre ou a zonas de segurança;  

 

Quando as vias normais ou de emergência apresentarem risco de queda em altura, devem 

existir resguardos laterais com a altura mínima de 0,9 m e, se necessário, rodapés com a 

altura mínima de 0,14 m;  

 

A instalação de cada posto de trabalho deve permitir a evacuação rápida e em máxima 

segurança dos/as trabalhadores/as;  
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As vias e as saídas de emergência devem estar sinalizadas de acordo com a legislação sobre 

sinalização de segurança em vigor;  

 

As vias e as saídas de emergência que necessitem de iluminação artificial durante os períodos 

de trabalho devem dispor de iluminação de segurança alternativa para os casos de avaria da 

iluminação principal;  

 

As portas de emergência não podem ser de correr, nem rotativas, nem estar fechadas à 

chave, devendo abrir sempre para o exterior de forma rápida e facilmente acessível a 

qualquer pessoa.  

 

As vias de circulação devem, incluindo escadarias e escadas fixas, possuir uma largura 

mínima de 1,20 metros, permitindo que duas pessoas passem lado a lado; 

 

Ambiente de trabalho 

Ventilação 

 

Os locais de trabalho fechados devem dispor de ar puro em quantidade suficiente - pelo 

menos, 30 m3 a 50 m3 por hora e por trabalhador - para as tarefas a executar, atendendo aos 

métodos de trabalho e ao esforço físico exigido;  

 

O ar puro pode ser obtido por processos naturais ou artificiais, devendo os respetivos 

equipamentos ser mantidos em bom estado de funcionamento e dispor de controlo de 

deteção de avarias;  

 

O funcionamento das instalações de ventilação e de ar condicionado não deve expor os/as 

trabalhadores/as a correntes de ar nocivas e deve assegurar a rápida eliminação da poluição 

do ar respirável;  

 

Os níveis de concentração de substâncias nocivas existentes no ar dos locais de trabalho não 

podem ultrapassar os definidos em legislação específica;  

 

Sempre que possível a captação das substâncias aéreas nocivas deve ser realizada no seu 

ponto de origem (exaustor). 
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Temperatura e Humidade 

 

A temperatura e a humidade dos locais de trabalho devem ser adequadas ao organismo 

humano, tendo em consideração o tipo de trabalho, os métodos de trabalho e os 

condicionalismos físicos impostos aos/às trabalhadores/as;  

A temperatura e a humidade das salas de convívio destinadas ao pessoal, bem como das 

instalações sanitárias, cantinas e instalações de primeiros socorros, devem estar de acordo 

com os fins específicos desses locais.  

 

As janelas, as claraboias e as paredes envidraçadas não devem permitir uma excessiva 

exposição ao sol, tendo em conta o tipo de trabalho e a natureza do local de trabalho;  

 

Sempre que necessário, devem ser colocados resguardos para proteger os/as 

trabalhadores/as contra radiações intensas de calor provocadas por tubagens, radiadores, 

sistemas de aquecimento ou quaisquer outras fontes nocivas de calor;  

 

Os postos de trabalho devem estar instalados em locais com isolamento térmico compatível 

com o tipo de atividade desenvolvida e o esforço físico exigido aos/às trabalhadores/as. 

 

Iluminação 

 

Os locais de trabalho devem dispor, na medida do possível, de iluminação natural adequada; 

 

Nos locais de trabalho que não possam dispor de iluminação natural adequada deve existir 

iluminação artificial, complementar ou exclusiva, que garanta idênticas condições de 

segurança e de saúde aos/às trabalhadores/as;  

As instalações de iluminação não devem constituir um fator de risco para os/as 

trabalhadores/as;  

 

Nos casos em que uma avaria da iluminação artificial possa expor os/às trabalhadores/as a 

riscos, deve existir iluminação alternativa de intensidade suficiente;  

 

Nos locais em que a iluminação artificial produza o efeito estroboscópico, devem observar-se 

as disposições regulamentares aplicáveis. 
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Condições interiores dos locais de trabalho 

 

Os pavimentos dos locais de trabalho devem ser fixos, estáveis, antiderrapantes, sem 

inclinações perigosas saliências e cavidades; 

Os pavimentos, paredes e tetos devem ser construídos de forma a permitirem a limpeza, o 

restauro e a pintura das suas superfícies. 

 

Divisórias, janelas e coberturas 

 

As divisórias - transparentes ou translúcidas - existentes nos locais de trabalho, na vizinhança 

destes ou nas vias de circulação devem ser instaladas e assinaladas de forma a evidenciar a 

sua presença;  

 

As divisórias devem ser constituídas por materiais que não comportem risco para os/as 

trabalhadores/as; 

  

O acesso a coberturas constituídas por materiais sem resistência suficiente só é permitido 

desde que sejam fornecidos equipamentos ou dispositivos que garantam a execução do 

trabalho em condições de segurança, nos termos da legislação específica aplicável;  

 

As janelas, as claraboias e os dispositivos de ventilação devem estar instalados e ter as 

características que permitam o seu funcionamento em segurança;  

 

A limpeza das janelas, das claraboias e dos dispositivos de ventilação deve poder fazer-se 

sem perigo para os/as trabalhadores/as que executam essa tarefa e para aqueles que se 

encontrem no mesmo edifício ou nas suas imediações. 

 

Portas e portões 

 

A posição, o número, a dimensão e os materiais das portas e portões devem atender à 

natureza e tipo de utilização dos locais de trabalho;  

 

As portas e os portões de correr devem ter um dispositivo de segurança que os impeça de 
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saltar das calhas ou cair;  

 

As portas e os portões de funcionamento mecânico não devem constituir fator de risco para 

os trabalhadores, devendo possuir dispositivos de paragem de  emergência facilmente 

identificáveis e acessíveis;  

 

Em caso de falha de energia, as portas e os portões de funcionamento mecânico devem 

poder abrir-se automaticamente ou por comando manual;  

As portas e os portões basculantes devem ser transparentes ou possuir painéis transparentes;  

 

As portas e os portões com painéis transparentes que não possuam resistência suficiente 

devem ser protegidos para não constituírem perigo em caso de estilhaçamento;  

 

Nas portas ou portões transparentes deve ser colocada uma marca opaca a um nível 

facilmente identificável pelo olhar. 

 

Estruturas de apoio aos trabalhadores 

Locais de descanso 

 

Sempre que a segurança ou a saúde dos/as trabalhadores/as o exija, deve existir um local de 

descanso facilmente acessível;  

 

Os locais de descanso devem ter mesas e assentos de espaldar em número correspondente 

ao máximo de trabalhadores/as que podem utilizá-los ao mesmo tempo;  

 

As superfícies mínimas dos locais de descanso são as seguintes:  

 

 18,5 m2 até 25 trabalhadores/as;  

 18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, entre 26 e 74 trabalhadores/as;  

 50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 75 e 149 trabalhadores/as;  

 92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 150 e 499 trabalhadores/as;  

 225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, para 500 ou mais trabalhadores/as;  

 

Os locais de descanso devem ter uma zona destinada a fumadores.  
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Às mulheres grávidas e às mães lactantes deve ser proporcionado um local onde possam 

estender-se e descansar em condições apropriadas. 

 

Vestiários e chuveiros 

 

Mostrando-se necessária a existência de vestiários, estes devem estar situados em local de 

acesso fácil e ser separados ou de utilização separada por sexos;  

 

Os vestiários devem ser bem iluminados e ventilados, comunicar diretamente com a zona de 

chuveiros e lavatórios, quando exista, ter armários individuais possíveis de fechar à chave e 

assentos em número suficiente para os seus utilizadores;  

 

No caso de haver mais de 25 trabalhadores/as, a área ocupada pelos vestiários, chuveiros e 

lavatórios deverá corresponder, no mínimo, a 1 m2 por utilizador;  

 

Quando as condições de trabalho o exigirem, nomeadamente no caso de exposição a 

substâncias tóxicas, irritantes, infetantes, a humidade e a sujidade, os armários devem ser 

duplos, de forma a permitir a separação das roupas de uso pessoal e de trabalho;  

 

Não sendo necessários vestiários, cada trabalhador/a deve dispor de um outro espaço 

destinado à arrumação da sua roupa e objetos de uso pessoal;  

 

Quando o exija o tipo de atividade ou a salubridade, deve haver chuveiros, na proporção de 1 

por cada 10 trabalhadores/as que possam vir a utilizá-los simultaneamente, com água quente 

e fria, separados ou de utilização separada por sexos;  

 

Os chuveiros devem estar instalados em local com dimensões suficientes para os/as 

trabalhadores/as poderem cuidar da sua higiene pessoal em condições aceitáveis e seguras.  

 

Não sendo exigível a existência de chuveiros, os locais de trabalho devem dispor de um 

número de lavatórios de acordo com a proporção e condições estabelecidas no citado 

preceito. 
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Instalações sanitárias 

 

Os postos de trabalho, os locais de descanso e os vestiários devem ter na sua proximidade 

instalações sanitárias separadas ou de utilização separada por sexos em número suficiente.  

 

As retretes devem ser instaladas em compartimentos com as dimensões mínimas de 0,80 m 

de largura por 1,30 m de profundidade, com tiragem de ar direta para o exterior e com porta 

independente a abrir para  fora, provida de fecho.  

 

As divisórias que não forem inteiras devem ter a altura mínima de 1,80 m e espaço livre junto 

ao pavimento, caso exista, não pode ser superior a 0,20 m.  Nas instalações sanitárias devem 

existir lavatórios e retretes em número suficiente. 

 

Instalações de 1ºs Socorros 

 

O número de instalações de primeiros socorros em cada local de trabalho é determinado em 

função do número de trabalhadores/as, do tipo de atividade e da frequência dos acidentes.  

 

As instalações devem ter os equipamentos e o material indispensável ao cumprimento das 

suas funções, permitir o acesso fácil a macas e ter sinalização de segurança, de acordo com a 

legislação aplicável;  

 

Deve existir material de primeiros socorros de fácil acesso e devidamente sinalizado; 

 

Os locais de trabalho devem ser concebidos tendo em conta, se for caso disso, os/as 

trabalhadores/as com deficiência, nomeadamente no que respeita aos postos de trabalho, 

portas, escadas e outras vias de comunicação e instalações sanitárias;  

 

Os locais de trabalho ao ar livre devem, na medida do possível, ser concebidos de forma que 

os/as trabalhadores/as fiquem protegidos contra níveis sonoros e influências atmosféricas 

nocivos, poluição do ambiente; e, se for caso disso, contra a queda de materiais e objetos; 

 

Os locais de trabalho ao ar livre devem permitir que os trabalhadores possam, em situação de 

emergência, abandoná-los e ser rapidamente socorridos. 
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FICHA PRÁTICA Nº 15 
 

 Equipamento de proteção individual 
 

Decreto-lei 348/93, de 1 outubro 

Portaria 988/93, de 6 de outubro.  

 

O que se entende por Equipamento de Proteção Individual? 

 

 

 

Entende-se por EPI todo o equipamento, bem como qualquer complemento ou acessório, 

destinado a ser utilizado pelo/a trabalhador/a para se proteger dos riscos, para a sua 

segurança e para a sua saúde.  

 

Os EPI’ s têm um papel fundamental na proteção dos/as trabalhadores/as quando já não são 

possíveis medidas de engenharia ou de proteção coletiva ou quando estas não são 

suficientes.  

 

Os EPI’ s devem:  

 Estar conforme com as normas aplicáveis à sua conceção e fabrico em matéria de 

segurança e saúde;  

 Serem adequados aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de 

 
IX – Segurança no Trabalho  



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

93 

trabalho;  

 Atender às exigências ergonómicas e de saúde do/a trabalhador/a;  

 Serem adequados ao seu utilizador. 

 

Qual a legislação aplicável à utilização dos EPI’s? 

A legislação aplicável a esta matéria é diversa. Os EPI são regulados pelo Decreto-lei 348/93, 

de 1 outubro, diploma que é regulamentado pela Portaria 988/93, de 6 de outubro.  

Portaria n.º 1456 – A/ 95, de 11 de dezembro. 

 

Aplica-se, ainda a Portaria n.º 1131/93, de 4 de novembro, que regula as exigências de 

conceção a que devem obedecer os EPI, e o Decreto-lei 128/93, de 22 de abril que 

estabelece as exigências técnicas essenciais de segurança a observar pelos EPI’s  com vista a 

preservar a saúde e a segurança dos seus utilizadores. 

 

Qual é o princípio fundamental na utilização dos EPI’s? 

A utilização dos EPI’S deve ser apenas complementar, ou seja, tendo em conta que um EPI 

não elimina o risco, apenas limita as suas consequências, não dando, portanto, cumprimento 

ao disposto na Diretiva 89/391/CEE sobre a necessidade das entidades empregadoras e os 

serviços contratados para as atividades preventivas deverem combater os riscos na sua 

origem. 

 

Quais os requisitos na escolha dos EPI's? 

Os EPI's para serem eficazes, devem:  

 Serem adequados aos riscos a prevenir e às condições dos postos de trabalho;  

 Não deverão implicar um aumento do risco que pretendem minimizar ou provocar 

outro risco;  

 Estarem de acordo com as normas aplicáveis de segurança e saúde, em termos da 

sua conceção e fabrico;  

 Atenderem às exigências ergonómicas e de saúde dos/as trabalhadores/as;  

 Serem de uso individual (salvo em casos excecionais, onde se deverá garantir a 

salvaguarda das condições de saúde e saúde de cada trabalhador/a);  

 Caso seja necessária a utilização de mais do que um EPI em simultâneo, deve 

garantir-se a sua compatibilidade e eficácia.  
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Quais os procedimentos adequados na escolha dos EPI's? 

A escolha dos EPI é feita com base na avaliação dos riscos existentes nos postos de trabalho.  

 

No sentido de facilitar esta tarefa está publicada em anexo à Portaria n.º 988/93, de 6 de 

Outubro, um quadro (Anexo I) que permite estabelecer uma correlação entre o risco (quer 

seja físico, químico ou biológico) e a parte do corpo potencialmente afetada.  

 

Feito o levantamento dos riscos existentes, é necessário proceder à escolha dos EPI.  

No Anexo II da Portaria n.º 988/93 de 6 de Outubro encontra-se uma lista indicativa dos 

EPI’S que permite fazer o cruzamento com as atividades ou setores de atividade em que 

aqueles podem ser necessários.  

 

A escolha do EPI mais adequado deve ter em conta os seguintes fatores:  

 Caraterísticas do/a trabalhador/a;  

 Duração do EPI;  

 Gravidade do risco;  

 Frequência da exposição ao risco;  

 

Existe algum símbolo de garantia? 

Todos os EPI’s comercializados terão de cumprir as regras da UE, nomeadamente a marca de 

conformidade.  

 

Quais os deveres dos empregadores na utilização de EPI’s? 

Constituem obrigações dos empregadores:    

 Fornecer equipamento de proteção individual e garantir o seu bom funcionamento;  

 Fornecer e manter disponível nos locais de trabalho informação adequada sobre cada 

EPI;  

 Informar os/as trabalhadores/as dos riscos contra os quais o EPI os visa proteger;  

 Assegurar a formação sobre a utilização dos EPI, organizando, se necessário, 

exercícios de segurança.  
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Quais os deveres dos/as trabalhadores/as na utilização de 

EPI’s? 

No que respeita aos deveres dos/as trabalhadores/as, constitui obrigação: 

 

a) Utilizar corretamente o equipamento de proteção individual, de acordo com as instruções 

que lhe forem fornecidas;  

b) Conservar e manter em bom estado o equipamento que lhe for distribuído;  

c) Participar imediatamente todas as avarias ou deficiências do equipamento de que tenha 

conhecimento.  

 

Quais as exigências de segurança que a legislação prevê 

para os equipamentos de proteção individual? 

 

A Portaria 1131/93 define as prescrições de Saúde e Segurança em matéria de EPI’s 

(anexo I).  

 

Com efeito devem ser garantidos, entre outros, os seguintes princípios:  

 

Princípios de conceção - Os EPI devem ser concebidos e fabricados de tal modo que, nas 

condições de utilização previsíveis a que se destinam, o utilizador possa desenvolver 

normalmente a atividade que o expõe aos riscos a prevenir, dispondo de proteção de tipo 

adequado e de nível tão elevado quanto possível.  

 

Níveis e classes de proteção - O nível de proteção a ter em conta na conceção é aquele a 

partir do qual os incómodos resultantes da utilização do EPI se oporiam ao seu uso efetivo 

durante o tempo de exposição ao risco ou durante o tempo de desenvolvimento normal da 

atividade.  

 

Classes de proteção adequadas aos diversos níveis do risco - Sempre que a existência de 

diversas condições previsíveis de utilização leve à identificação de vários níveis de um mesmo 

risco, devem ser consideradas classes de proteção adequadas aquando da conceção dos EPI.  

 

Inocuidade dos EPI - Os EPI devem ser concebidos e fabricados de modo a não produzirem 
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riscos e outros fatores de perturbação nas condições previsíveis de utilização.  

 

Materiais constitutivos apropriados - os materiais constitutivos dos EPI e os seus eventuais 

produtos de degradação não devem ter efeitos nocivos na saúde do utilizador.  

 

Fatores de conforto e eficácia -Os EPI devem ser concebidos e fabricados de tal modo que 

possam ser colocados tão facilmente quanto possível no utilizador na posição apropriada, 

nela se mantendo durante o período necessário previsível de utilização, tendo em conta 

fatores ambientais, gestos a realizar e posturas a adotar.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=equipamentos+de+prote%C3%A7%C3%A3o+individual&source=images&cd=&cad=rja&docid=nZWUzR6qnQuL-M&tbnid=8bFpIyNwVJ_ufM:&ved=0CAUQjRw&url=http://trabalhoseguro-tst.comunidades.net/index.php?pagina=1899501126&ei=l3oTUcjvKMXptQbi_4CQAw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNEr2eI__Ok83foVm6N6bqDvYFWz6Q&ust=1360317461684172
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FICHA PRÁTICA Nº 16 
 

Sinalização de Segurança 

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

Portaria n.º 1456 – A/ 95, de 11 de dezembro. 

 

A sinalização pretende condicionar e orientar a atuação do indivíduo perante situações de 

risco para as quais se pretende chamar a atenção. A sinalização adequada dos riscos 

profissionais constitui uma efetiva medida de prevenção dos riscos profissionais a que os/as 

trabalhadores/as se encontram expostos nos locais de trabalho. 

 

A sinalização de segurança e saúde é uma condição básica essencial para a  prevenção dos 

riscos profissionais, revestindo-se de grande importância nos locais de trabalho, na medida em 

que alerta os/as trabalhadores/as para os riscos a que se encontram expostos.  

 

O que é a sinalização de segurança? 

Entende-se por sinalização de segurança a que está relacionada com um objeto, uma atividade 

ou uma determinada situação que fornece uma indicação, ou uma prescrição relativa à 

segurança e saúde no trabalho., ou a ambas através de: 

 

 uma placa com cor de segurança com pictograma; 

 um sinal luminoso ou acústico; 

 uma comunicação verbal; 

 um sinal gestual. 

 

Qual o objetivo da sinalização de segurança? 

Tem por objetivo chamar a atenção, de uma forma rápida e inteligível, para objetos, e 

situações suscitáveis de provocar perigo.  

 

Qual a legislação aplicável? 

O Decreto-Lei n.º 141/ 95, de 14 de novembro estabelece as prescrições mínimas relativas à 

sinalização de segurança e saúde no trabalho e a Portaria n.º 1456 – A/ 95, de 11 de 

dezembro.  
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A quem compete sinalizar? 

Compete ao empregador garantir a existência de sinalização de segurança e saúde no 

trabalho, de acordo com a legislação em vigor, sempre que os riscos não puderam ser evitados 

ou suficientemente diminuídos com meios técnicos de proteção coletiva ou com medidas de 

prevenção, métodos e alteração dos processos de trabalho. Decreto – lei n.º 141/ 95, n.º 1 do 

artigo 5.º.  

 

 Quais as classificações legais para os diferentes sinais? 

 Sinal de proibição - o sinal que proíbe um comportamento; 

 Sinal de aviso - o sinal que adverte de um perigo ou de um risco; 

 Sinal de obrigação - o sinal que impõe certo comportamento; 

 Sinal de salvamento ou de socorro - o sinal que dá indicações sobre saídas de 

emergência ou meios de socorro ou salvamento;  

 Sinal de indicação - o sinal que fornece indicações não abrangidas por sinais de 

proibição, aviso, obrigação e de salvamento ou de socorro;  

 Cor de segurança - cor à qual é atribuído um determinado significado; 

 Símbolo ou pictograma - a imagem que descreve uma situação ou impõe um 

determinado comportamento e que é utilizada numa placa ou superfície luminosa;  

 Placa - o sinal que combina uma forma geométrica, cores e um símbolo ou 

pictograma, visando fornecer uma indicação cuja visibilidade deva ser garantida por 

iluminação adequada;  

 Placa adicional - placa utilizada em conjunto com outra placa e que fornece indicações 

complementares a esta;  

 Sinal luminoso - o sinal emitido por um dispositivo composto por materiais 

transparentes ou translúcidos, iluminados a partir do interior ou pela retaguarda, de 

modo a transformá-lo numa superfície luminosa;  

 Sinal acústico - o sinal sonoro codificado, emitido e difundido por um dispositivo 

específico, sem recurso à voz, humana ou sintética;  

 Comunicação verbal - a mensagem verbal predeterminada que utiliza voz, humana ou 

sintética;  

 Sinal gestual - o movimento ou uma posição dos braços ou das mãos, ou qualquer 

combinação entre eles que, através de uma forma codificada, oriente a realização de 

manobras que representem risco ou perigo para os/as  trabalhadores/as.  
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Quais as caraterísticas da sinalização? 

Os sinais têm pictogramas e cores diferentes consoante o seu significado, para que o/a 

trabalhador/a possa compreender o sinal de segurança de uma forma rápida e correta. 

 

O quadro seguinte permite o entendimento desta questão. 

 

Indicações das cores na sinalização de segurança 

  

Cor Significado ou finalidade 

 

Indicações e precisões 

 

 

Vermelho 

Sinal de proibição 

 

Atitude perigosa 

Perigo de alarme 

 

Stop, pausa, dispositivos de 

corte de emergência. 

Evacuação 

Material de equipamento de 

combate a incêndios 

 

Identificação e localização 

Amarelo ou amarelo 

alaranjado 

 

Sinal de aviso Atenção, precaução. 

Verificação 

Azul 

 

Sinal de obrigação Comportamento ou ação 

específica. Obrigação de 

utilizar equipamento de 

proteção individual 

Verde Sinal de salvamento ou de 

socorro 

 

Portas, saídas, vias, material, 

postos, locais específicos 

Situação de segurança  

 

 

 

Regresso à normalidade  

 



Guia para a Participação dos Trabalhadores  
e seus Representantes na Segurança e Saúde no Trabalho 

            Fichas Práticas 
 para a Participação na Segurança e Saúde no Trabalho 

 

100 

 

Existe alguma sinalização que deve estar afixada de forma 

permanente nas empresas? 

 Decreto-Lei n.º 141/ 95, de 14 de novembro,  artigo 6.º  

De acordo com a legislação, têm carácter permanente: 

 

 As placas de proibição, aviso e obrigação; 

 As placas de localização e identificação dos meios de salvamento e de socorro;  

 As placas e cores de segurança destinadas a localizar e a identificar o material e 

equipamento de combate a incêndios;  

 As placas e cores de segurança destinadas a indicar o risco de choque contra 

obstáculos e a queda de pessoas;  

 As placas e rotulagens de recipientes e tubagens; 

 A marcação, com uma cor de segurança, de vias de circulação. 

 

Qual a sinalização que não tem caráter permanente?  

Decreto-Lei n.º 141/ 95, de 14 de novembro,  artigo 7.º 

 

De acordo com a legislação, têm caráter acidental, ou seja, a sua utilização deve ser restringida 

ao tempo estritamente necessário:  

 

 Os sinais luminosos ou acústicos, bem como as comunicações verbais destinadas a 

chamar a atenção para acontecimentos perigosos, a chamar pessoas para uma ação 

específica ou a facilitar a evacuação de emergência de pessoas;  

 

 Os sinais gestuais ou as comunicações verbais destinadas a orientar pessoas que 

efetuam manobras que impliquem riscos ou perigos. 

 

 

Quais as principais regras para afixação da sinalização?  

Decreto-Lei n.º 141/ 95, de 14 de novembro,  artigo 7.º 

 

 O empregador deve garantir a acessibilidade e a clareza da mensagem da sinalização 
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de segurança e de saúde no trabalho. Por isso, deve garantir o número suficiente de 

sinalização e sua localização inadequada, o bom estado de conservação e adequado 

funcionamento dos seus dispositivos. 

 

 A colocação e utilização da sinalização de segurança e de saúde implica, 

nomeadamente:  

 

a) Evitar a afixação de um número excessivo de placas na proximidade umas das outras;  

b) Não utilizar simultaneamente dois sinais luminosos que possam ser confundidos;  

c) Não utilizar um sinal luminoso na proximidade de outra fonte luminosa pouco nítida;  

d) Não utilizar dois sinais sonoros ao mesmo tempo; 

e) Não utilizar um sinal sonoro, quando o ruído ambiente for demasiado forte. 

 

A sinalização pode ser utilizada em conjunto? 

Podem ser utilizados simultaneamente vários sinais., como sendo: 

 

 Sinais luminosos e sinais acústicos – faróis, lâmpadas, buzinas, etc. 

 Sinais luminosos e comunicação verbal – voz humana (altifalante) ou voz sintética; 

 Sinais gestuais e comunicação verbal: movimento dos braços ou das mãos para 

orientar os/as trabalhadores/as em manobras consideradas perigosas. 

 

Quais os erros a evitar na sinalização? 

Não basta ao empregador colocar a sinalização, é fundamental que controle a sua eficiência, o 

seu estado de conservação e funcionamento, tal como já referido.  

 

Assim deve-se evitar: 

 

 A afixação de um número excessivo de placas na proximidade umas das outras; 

 Utilizar simultaneamente dois sinais luminosos que possam ser confundidos; 

 Utilizar um sinal luminoso na proximidade de outra fonte luminosa pouco nítida; 

 Utilizar dois sinais de socorro ao mesmo tempo; 

 Utilizar um sinal sonoro, quando o ruído ambiental for demasiado forte. 
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FICHA PRÁTICA Nº 17  
 

Resumo da Principal Legislação de SST 

 

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  

Regulamentação:  

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

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

 Regime de organização e 

funcionamento dos 

Serviços de SST 

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

com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

 

 Organização da SST na 

Administração Pública 

Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 

 

Representantes dos 

Trabalhadores para SST 

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

com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

Requerimento para 

autorização dos serviços 

de SST 

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

com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 

 

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 Segurança no Trabalho 

Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho 

 - Alterações:  

 Lei n.º 14/2001, de 4 de Junho 

0A0 

 
X – Legislação de SST 

http://dre.pt/pdf1s/2009/02/03000/0092601029.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2009/09/17600/0616706192.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/01/01900/0055400591.pdf
http://www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_l_59_11_09.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
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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 

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 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231a00/55525552.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234b00/55965599.PDF
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
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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 – 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 4 

 

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, 

Puérperas 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) 

Trab. com Capacidade de 

Trabalho Reduzida 

 Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

Fevereiro (artigo 84.º) 

Trabalhadores com 

Deficiência 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) 

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
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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 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 

Serviços 

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 

 

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/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
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8 – Segurança de Produtos 

Segurança de Máquinas 

Novas 

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

Segurança de Máquinas 

Usadas 

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 – 

classificação, embalagem 

e rotulagem 

 

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 

Profissionais 

 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 

Trabalho/trab. indep. 

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 

Incapacidades  

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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