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União Geral de Trabalhadores  

Introdução 

 
O Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes 

(ESENER) da UE-OSHA explora as opiniões dos trabalhadores e gestores 

sobre a forma como são geridos os riscos para a saúde e segurança no local 

de trabalho.  

 

Entre o conjunto de riscos no local de trabalho, o Inquérito dedica especial 

atenção ao domínio dos riscos psicossociais.  

 

Estes riscos, que se encontram indiscutivelmente associados à forma como 

o trabalho é organizado e gerido, resultam num nível acrescido de stresse, 

podendo conduzir a uma grave deterioração da saúde física e mental. 

 

As perguntas abrangem a gestão da segurança e da saúde em geral e a 

gestão dos riscos psicossociais e também a participação dos trabalhadores, 

em particular. 

 

Foram realizadas cerca de 36 000 entrevistas telefónicas (UE27), 

abrangendo estabelecimentos dos sectores privado e público com dez ou 

mais trabalhadores e dirigidas a gestores e a representantes dos 

trabalhadores em matéria de saúde e segurança. 

 

Os riscos psicossociais são, naturalmente, uma preocupação para todos os 

que pretendem que os locais de trabalho sejam seguros e saudáveis. Há 

que dar a conhecer, informar e encorajar a participação ativa dos 

trabalhadores e seus representantes para que sejam encontradas as 

melhores soluções para prevenir este tipo de riscos não esquecendo que, é 

no local de trabalho que passamos a maior parte do nosso tempo, pelo que 

este assume uma particular relevância para a saúde física e mental. 
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As diferentes seções do inquérito ESENER abordam: 

 

I - Gestão da segurança e da saúde 

 - As medidas de prevenção tomadas e a dimensão da avaliação dos riscos; 

- O compromisso da direção para com a segurança e a saúde; 

- As fontes de conhecimento especializado, de aconselhamento ou 

informação; 

- As principais preocupações no que respeita à segurança e saúde no 

trabalho. 

II - Gestão dos «novos» riscos psicossociais 

- As principais preocupações relacionadas com o stresse, a violência, a 

intimidação e o assédio no trabalho; 

- As causas percecionadas dos riscos psicossociais; 

- As medidas tomadas com vista à gestão dos riscos; 

- Os procedimentos formais em vigor destinados a evitar riscos 

psicossociais. 

III – Motivações e obstáculos - o que motiva os gestores a tomar 

medidas e quais os principais obstáculos? 

 - Os principais motivos para abordar a saúde e a segurança, bem como os 

riscos psicossociais; 

- As principais dificuldades em matéria de saúde e segurança e de riscos 

psicossociais. 
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IV - Participação dos trabalhadores - Quais as disposições em vigor 

e qual o seu impacto? 

- As caraterísticas da representação «formal» (através de um organismo ou 

representante eleito); 

- As caraterísticas da participação «direta» (quando não existe 

representante); 

- O impacto da participação dos trabalhadores na gestão da segurança e 

saúde; 

- Os recursos à disposição do representante dos trabalhadores. 

A cada seção corresponde uma lista de questões, sendo apresentadas, 

nesta compilação de dados, a informação relativa a Portugal. 

São, pois, explicitadas as temáticas/questões sendo apresentados quadros e 

gráficos elucidativos dos resultados obtidos a nível nacional. 

O inquérito ESENER explora, nesta seção, questões relacionadas com a 

organização técnica dos serviços de SST, com a implementação de 

procedimentos em situação de doença, com a gestão integrada da 

segurança e saúde nas empresas, com a verificação periódica e inspeção 

dos locais de trabalho, aferindo, igualmente, as questões de segurança e 

saúde que constituem maior e menor preocupação para os empregadores.  
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1 - Serviços de Segurança e Saúde utilizados 

1.1 - Serviços de Segurança e Saúde utilizados – Medicina no trabalho 

Respostas Sim Não NS/NR 

94.05 % 5.94 % 0.01 % 

(Questão: Que serviços de segurança e saúde usa, quer seja a nível interno ou 

contratados? Médico do trabalho)  

1.2 - Serviços de Segurança e Saúde utilizados – Técnico de segurança 

Respostas Sim Não NS/NR 

77.00 % 22.29 % 0.71 % 

(Questão: (…) Técnico de segurança) 

1.3 - Serviços de Segurança e Saúde utilizados – Psicólogo do Trabalho 

Respostas Sim Não NS/NR 

12.59 % 84.97 % 2.44 % 

(Questão: (…) Psicólogo do trabalho) 

1.4 - Serviços de Segurança e Saúde utilizados - Ergonomia 

Respostas Sim Não NS/NR 

25.65 % 69.05 % 5.29 % 

(Questão: (…) Especialista em ergonomia para lidar com a configuração do local de 

trabalho). 

A leitura dos quadros individualizados por resposta permite-nos chegar ao 

entendimento que a seguir se ilustra no gráfico n.º 1 relativamente à 

organização técnica dos serviços de segurança e saúde no trabalho, no 

nosso país. 

 
I – Gestão Geral da Segurança e Saúde no Trabalho 

 
I – Gestão Geral da Segurança e Saúde no Trabalho 

 
I – Gestão Geral da Segurança e Saúde no Trabalho 
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Gráfico n.º 1 - Serviços de Segurança e Saúde utilizados 

 

A maioria das empresas, em Portugal, referiu dispor de um «médico do 

trabalho» na sua organização de serviços de SST (94%), sendo que apenas 

12,6% declararam dispor da resposta de «acompanhamento psicológico do 

trabalho». Igualmente os resultados obtidos no que toca à existência de um 

«técnico de segurança no trabalho» são significativos, com cerca de 77% 

das empresas a responderem que dispõe desta resposta técnica. 

De registar que de acordo com este inquérito, os resultados obtidos no 

nosso país são superiores à média dos valores da UE, nas valências 

«medicina no trabalho» registando 94% comparativamente com 69% ao 

nível da UE, e «técnico de segurança» registando 77%,como já referido, 

comparativamente com 71% na UE.  

 

2 - Procedimentos em situação de doença 

2.1 – Análise das causas inerentes às faltas por doença 

Respostas Sim Não NS/NR 

62.13 % 36.34 % 1.53 % 

(Questão: O seu estabelecimento analisa de forma rotineira as causas das faltas 

por doença?) 
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2.2 – Medidas de apoio aos trabalhadores após período de baixa médica 

Respostas Sim Não NS/NR 

70.70 % 23.54 % 5.76 % 

(Questão: Toma medidas para apoiar o regresso dos trabalhadores ao trabalho 

depois de um longo período de baixa médica?) 

2.3 – Realização de exames médicos  

Respostas Sim Não NS/NR 

92.39 % 7.57 % 0.05 % 

(Questão: A saúde dos trabalhadores é monitorizada através de exames médicos 

regulares?) 

Gráfico n.º 2- Procedimentos em situação de doença  

 

A grande maioria das empresas nacionais afirmam realizar «exames 

médicos com regularidade aos seus trabalhadores» (93%), sendo que os 

resultados obtidos nas variáveis «análise das causas inerentes às faltas por 

motivo de doença» e «implementação de medidas para apoiar o regresso 

dos trabalhadores ao trabalho depois de um longo período de baixa médica» 

são, igualmente, significativos com 62 % e 71 % respetivamente.  

Não foram divulgados dados, relativas estas matérias, referentes à média 

da UE.  
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3 - Gestão integrada da segurança e saúde nas empresas 

3.1 – Existência de política de SST documentada 

Respostas Sim Não NS/NR 

63.97 % 31.31 % 4.72 % 

(Questão: Existe alguma política documentada, sistema de gestão estabelecido ou 

plano de ação para a segurança e saúde no seu estabelecimento?) 

Gráfico n.º 3 – Política de SST 

 

Cerca de 64% das empresas nacionais responderam possuir uma «política 

de SST documentada, um sistema de gestão estabelecido ou um plano de 

ação», registando-se uma maior prevalência nas empresas de maior 

dimensão. Com efeito, cerca de 83% das empresas com mais de 500 

trabalhadores declararam possuir uma política de SST documentada.  

3.2 – Abordagem da SST em reuniões de direção 

Respostas Regularmente Ocasionalmente Quase 
nunca 

NS/NR 

29.27 % 52.19 % 14.84 % 3.70 % 

(Questão: As questões da saúde e da segurança e saúde são abordadas em 

reuniões da direção de alto nível regularmente, de vez em quando ou praticamente 

nunca?) 
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Gráfico n.º 4 – Abordagem da SST em reuniões de direção 

 

As «questões de SST são abordadas regularmente nas reuniões de direção» 

em cerca de 30% das empresas nacionais, sendo que a percentagem 

aumenta consoante a dimensão da empresa. A média da UE 27 é 

referenciada, no que toca a esta questão, nos 40%. 

 Regista-se que cerca de 15% dos inquiridos refere que as questões de SST 

raramente são abordadas em reuniões de direção.  

3.3 – Envolvimento da direção na gestão da SST 

Respostas Muito 
elevado 

Elevado Baixo Muito 
baixo 

NS/NR 

7.00 % 66.40 % 20.00 % 4.51 % 2.09 % 

(Questão: De uma forma geral, como classificaria o envolvimento dos diretores e 

supervisores imediatos na gestão da segurança e saúde? É muito elevado, elevado, 

baixo ou muito baixo?). 
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Gráfico n.º 5 – Envolvimento da direção na Gestão da SST 

 

De acordo com os resultados obtidos. Verifica-se um envolvimento elevado 

– 66% - valor referenciado em 75% no que toca à média UE 27.  

Acrescenta-se que, no nosso país, de acordo com os resultados obtidos, o 

setor de atividade do serviço público regista a percentagem mais elevada de 

«envolvimento elevado dos superiores hierárquicos» com 72%, 

percentagem que diminui para 65% no setor privado e para 64% nos 

setores de produção, conforme se regista a seguir: 

Gráfico n.º 6 – Envolvimento da direção na Gestão da SST por setor de 

atividade  
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4 – Verificação periódica/Inspeção dos locais de trabalho 

4.1 – Verificação dos locais de trabalho 

Respostas Sim Não NS/NR 

93.80 % 4.88 % 1.32 % 

(Questão: Os locais de trabalho neste estabelecimento são regularmente verificados 

no que respeita à segurança e saúde como parte da avaliação dos riscos ou 

medidas similares?) 

4.2 – Visita da Inspeção de Trabalho 

Respostas Sim Não NS/NR 

46.96 % 47.30 % 5.74 % 

(Questão: A Inspeção do Trabalho visitou este local de trabalho nos últimos 3 anos 

a fim de verificar as condições de segurança e saúde?) 

Gráfico n.º 7 – Realização de verificações periódicas nos locais de trabalho  

 

Os resultados indicam que cerca de 94% das empresas realizam 

«verificações periódicas» e que cerca de 47% foram objeto de «inspeção 

pelo organismo competente» (ACT), nos últimos 3 anos.  

Os resultados globais indicam que 83% das empresas (UE 27) realizam 

verificações periódicas. 
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5 – Razões importantes para lidar com a SST 

5.1 – Importância do cumprimento das obrigações legais 

Respostas Importante Pouco 
importante 

Não NS/NR 

95.45 % 3.63 % 0.71 % 0.20 % 

(Questão: No seu estabelecimento, em que medida as seguintes razões são 

importantes para lidar com a segurança e saúde? Para cada uma, diga-me se é 

uma razão importante, secundária ou não é de todo uma razão? Cumprimento das 

obrigações legais). 

5.2 – Importância dos pedidos dos trabalhadores e seus representantes 

Respostas Importante Pouco 
importante 

Não NS/NR 

84.49 % 11.05 % 3.95 % 0.51 % 

(Questão: (...) Pedidos dos trabalhadores ou dos seus representantes) 

5.3 – Importância da gestão do absentismo 

Respostas Importante Pouco 
importante 

Não NS/NR 

69.58 % 17.81 % 11.30 % 1.31 % 

(Questão: (…) Retenção de trabalhadores e gestão do absentismo) 

5.4 – Importância das razões económicas ou relacionadas com o 

desempenho 

Respostas Importante Pouco 
importante 

Não é 
importa
nte 

NS/NR 

77.88 % 11.51 % 9.60 % 1.02 % 

(Questão (…) Razões económicas ou relacionadas com o desempenho) 

Gráfico n.º 8 – Razões importantes para lidar com a Segurança e Saúde 
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O «cumprimento das obrigações legais» surge, de acordo com os 

resultados, como a principal razão para lidar com a SST apontada por cerca 

de 96% das empresas, seguida de «pedidos dos trabalhadores e seus 

representantes» com 85%.    

 

O inquérito ESENER explora, nesta seção, as questões relacionadas com as 

preocupações relativamente aos riscos para a segurança e saúde no 

trabalho no geral – riscos tradicionais – inquirindo, igualmente, sobre os 

fatores que contribuem para os riscos psicossociais no trabalho e as 

preocupações que se lhe encontram inerentes. 

 

1 – Principais motivos de preocupação dos empregadores 

1.1 – Substâncias perigosas 

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

71.13% 5.11% 
 

23.16% 0.60 % 

(Questão: Para cada um dos seguintes problemas, diga-me se é uma preocupação 

importante, pouco importante ou não é uma preocupação no seu estabelecimento. 

Substâncias perigosas).  
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1.2. – Acidentes de trabalho 

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

88.42 % 4.99 % 6.41 % 0.19 % 

(Questão: (…) Acidentes). 

1.3 – Ruídos e vibrações 

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

68.01% 13.79 % 17.73 % 0.48 % 

(Questão: (…) Ruídos e vibrações). 

1.4 – Doenças músculo-esqueléticas 

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

79.63 % 10.50 % 9.44 % 0.43 % 

(Questão: (…) Doenças músculo-esqueléticas). 

1.5 - Stresse relacionado com o trabalho 

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

70.72 % 18.35 % 10.33 % 0.59 % 

(Questão: (…) Stresse relacionado com o trabalho). 

1.6 – Violência ou ameaça de violência  

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

52.52 % 10.65 % 36.08 % 0.74 % 

(Questão: (…) Violência ou ameaça de violência). 
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1.7 - Intimidação ou assédio 

Respostas Preocupação 
Importante 

Preocupação 
pouco importante 

Não é uma 
preocupação 
 

NS/NR 

52.86 % 7.54 % 38.74 % 0.86 % 

(Questão: (…) Intimidação ou assédio, ou seja, ofensa, humilhação ou agressão por 

colegas ou superiores). 

 

Gráfico n.º 9 – Principais motivos de preocupação 

 

Os «acidentes de trabalho» constituem a principal preocupação dos 

empregadores portugueses (88%), resultado superior relativamente à 

média dos empregadores europeus que se encontra nos 80% (muita 

preocupação), seguidos pelas «doenças músculo-esqueléticas» (79%). 

A nível europeu, seguido dos acidentes, os empregadores europeus 

encontram-se muito preocupados com o «stresse relacionado com o 

trabalho» (79%), surgindo as «LEMERT» no 3.º lugar das suas 

preocupações (78%). 

A «violência ou a ameaça de violência» e a «intimidação e o assédio» são 

referidos como motivo de muita preocupação por quase 53% dos inquiridos 

em Portugal, valor que diminui para 40% ao nível europeu. 
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2 – Preocupações dos empregadores relativamente aos fatores 

que contribuem para os riscos psicossociais no trabalho 

2.1 - Pressão de tempo 

Respostas Sim Não NS/NR 

63.92 % 35.83 % 0.24 % 

(Questão: Vários fatores podem contribuir para o stresse, violência ou assédio no 

local de trabalho; dizem respeito à forma como o trabalho é organizado e são 

geralmente referidos como 'riscos psicossociais'. Responda se algum dos seguintes 

riscos psicossociais são uma preocupação no seu estabelecimento. Pressão de 

tempo). 

2.2 – Discriminação no trabalho 

Respostas Sim Não NS/NR 

19.70 % 79.73 % 0.57 % 

 
(Questão: (….) Discriminação (por exemplo, devido ao sexo, idade ou etnia). 

 
2.3 - Má comunicação entre a direção e os trabalhadores 

 
Respostas Sim Não NS/NR 

41.91 % 57.37 % 0.72 % 

 
(Questão. (…) Má comunicação entre a direção e os trabalhadores.). 

 
 

2.4 – Fraca cooperação entre os colegas 
 
Respostas Sim Não NS/NR 

42.18 % 56.59 % 1.23 % 

 
(Questão. (…) Fraca cooperação entre os colegas). 

 
2.5 - Falta de controlo dos trabalhadores na organização do seu trabalho 

 
Respostas Sim Não NS/NR 

37.18 % 62.14 % 0.68 % 

 
 
(Questão. (…) Falta de controlo dos trabalhadores na organização do seu trabalho). 

 

Gráfico n.º 10 – Preocupações dos empregadores relativamente aos fatores 

que contribuem para os riscos psicossociais no trabalho 
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Relativamente aos fatores que contribuem para os riscos psicossociais, as 

principais preocupações dos empregadores, no nosso país, são a «pressão 

do tempo» (64%) seguido de «má comunicação entre a direção e os 

trabalhadores» e «Fraca cooperação entre os colegas», ambos com 42%.  

 

O fator «pressão do tempo» é referido por cerca de 52% dos empregadores 

europeus. 

 

Já o fator «discriminação» é referido por uma minoria de empregadores, 

tento a nível nacional como europeu, apresentando uma incidência de 20% 

e 8% respetivamente. 

 

O inquérito ESENER explora a gestão dos riscos psicossociais de duas 

formas: 

 - Se existem procedimentos implementados para lidar formalmente com o 

stresse relacionado com o trabalho, a violência e a intimidação; 

 

 - Se foram tomadas medidas para controlar riscos psicossociais específicos. 

1 – Dificuldade em lidar com os riscos psicossociais em 

comparação com outras questões de segurança e de saúde 
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Respostas Mais 
difícil 

Menos 
difícil  

 
Não há diferença 

NS/NR 

43.61 % 6.89 % 38.95 % 10.55 % 

 

(Questão: Comparando com outras questões de segurança e saúde, é mais difícil 

lidar com os riscos psicossociais, menos difícil, ou não existem diferenças?) 

 

Para 44% dos representantes dos empregadores nacionais é mais difícil 

combater os riscos psicossociais em comparação com outras questões de 

segurança e de saúde. Este resultado encontra-se superior ao apresentado 

a nível europeu – 42%. 

 

2 – Procedimentos implementados para lidar com o stresse 

relacionado com o trabalho, a violência e a intimidação 
 

 
Respostas Sim Não Não é um problema da nossa 

organização 
NS/NR 

12.95 % 70.15 % 16.43 % 0.48 % 

 
(Questão: O seu estabelecimento possui um procedimento para lidar com o stresse 

relacionado com o trabalho?) 

 
Respostas Sim Não Não é um problema da nossa 

organização 
NS/NR 

7.60 % 65.46 % 26.49 % 0.45 % 

 
(Questão: Existe algum procedimento implementado para lidar com as intimidações 

ou o assédio?) 

 
Respostas Sim Não Não é um problema da nossa 

organização 
NS/NR 

13.09 % 61.98 % 24.73 % 0.19 % 

 
(Questão: E possui um procedimento para lidar com a violência relacionada com o 

trabalho?) 

 

Gráfico n.º 11 – Procedimentos implementados para lidar com o stresse 

relacionado com o trabalho, a violência e a intimidação 
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Verifica-se que a grande maioria das empresas nacionais «não dispõe de 

procedimentos implementados para ligar com os riscos psicossociais». Esta 

conclusão é, aliás, consonante com os resultados obtidos a nível europeu 

em que menos de um terço das empresas da UE-27 declara ter 

«procedimentos implementados para lidar com a intimidação ou assédio» 

(30%), «violência relacionada com o trabalho» (26%) ou «stresse 

relacionado com o trabalho» (26%). 

 

Com efeito, apenas 13% das empresas no nosso país declararam ter 

procedimentos formalizados para lidar com o «stresse relacionado» e com a 

«violência no trabalho». Apenas 8% declararam possuir procedimentos para 

ligar com situações de intimidações ou de assédio no local de trabalho.  

 

Um número significativo de empresas, no nosso país, declarou que os riscos 

psicossociais «não constituem um problema na sua organização», 

designadamente 16% relativamente ao «stresse», 26% relativamente às 

«intimidações» e 25% à «violência».  

 

 

 

3 – Medidas para controlar riscos psicossociais específicos 
 
3.1 - Alterações na organização do trabalho 
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Respostas Sim Não NS/NR 

49.93 % 49.29 % 0.78 % 

 
(Questão: Nos últimos 3 anos, o seu estabelecimento usou algumas das seguintes 

medidas para lidar com os riscos psicossociais? Alterações na forma como o 

trabalho é organizado.) 

 

3.2 - Remodelação da área de trabalho 
 
Respostas Sim Não NS/NR 

50.38 % 49.27 % 0.35 % 

 
(Questão: Nos últimos 3 anos, o seu estabelecimento usou algumas das seguintes 

medidas para lidar com os riscos psicossociais? Remodelação da área de trabalho) 

 

3.3 - Aconselhamento confidencial para os trabalhadores 

 
Respostas Sim Não NS/NR 

28.01 % 70.53 % 1.46 % 

 
(Questão: Nos últimos 3 anos, o seu estabelecimento usou algumas das seguintes 

medidas para lidar com os riscos psicossociais? Aconselhamento confidencial para 

os trabalhadores) 

 
3.4 - Implementação de um procedimento de resolução de conflitos 

 
Respostas Sim Não NS/NR 

17.89 % 81.08 % 1.02 % 

 
(Questão: Nos últimos 3 anos, o seu estabelecimento usou algumas das seguintes 

medidas para lidar com os riscos psicossociais? Implementação de um 

procedimento de resolução de conflitos) 

 
3.5 – Alterações ao horário de trabalho 

 
Respostas Sim Não NS/NR 

22.15 % 76.43 % 1.41 % 

 
(Questão: Nos últimos 3 anos, o seu estabelecimento usou algumas das seguintes 

medidas para lidar com os riscos psicossociais? Alterações às disposições do horário 

de trabalho) 

 
3.6 – Formação aos trabalhadores 
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Respostas Sim Não NS/NR 

63.89 % 35.52 % 0.58 % 

 
(Questão: Nos últimos 3 anos, o seu estabelecimento usou algumas das seguintes 

medidas para lidar com os riscos psicossociais? Fornecimento de formação). 

 

Gráfico n.º 12 – Medidas implementadas para controlar os riscos 

psicossociais  

 
 

 

Entre as medidas tomadas «ações de formação» (64%), as «alterações na 

forma como o trabalho é organizado» (50%) e a «remodelação da área de 

trabalho» (50%) são referidas como as mais frequentes. 

 

Igualmente, a nível europeu a medida de prevenção mais frequentemente 

adotada é a implementação de «ações de formação», com 58% das 

respostas.  

 
 

 
 
 

 

 

4 – Informação dada aos trabalhadores sobre riscos 

psicossociais 
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Respostas Sim Não NS/NR 

61.02 % 38.35 % 0.63 % 

 
(Questão: Informa os trabalhadores sobre os riscos psicossociais e o seu efeito na 

saúde e na segurança?) 

 

 
Respostas Sim Não NS/NR 

50.81 % 47.94 % 1.25 % 

 
(Questão: Foram informados sobre quem devem contactar em caso de problemas 

psicossociais relacionados com o trabalho?) 

 

Gráfico n.º 12 – Informação dada aos trabalhadores sobre riscos 

psicossociais 

 
 

 

Cerca de 61% (53% ao nível europeu) das empresas refere que «informa 

os seus trabalhadores sobre os riscos psicossociais» e respetivos efeitos na 

segurança e na saúde, enquanto 51%% (69% ao nível europeu) os 

«informa sobre quem contatar em caso de problemas psicossociais 

relacionados com o trabalho».  
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No contexto da representação formal de trabalhadores, o ESENER inquiriu 

sobre a representação de trabalhadores – comissões de trabalhadores e 

representação sindical - e sobre a representação de representantes dos 

trabalhadores e comissões de SST. 

 

1 – Representação formal de trabalhadores 
 

1.1 – Comissão de trabalhadores 
 
Respostas Sim Não NS/NR 

6.99 % 92.86 % 0.16 % 

 
(Questão: Existe uma comissão de trabalhadores nesta empresa?) 

 

1.2 – Comissão sindical 
 
Respostas Sim Não NS/NR 

3.82 % 95.77 % 0.41 % 

 
(Questão: E existe uma comissão sindical ou intersindical na sua empresa?) 

 

 

Gráfico n.º 13 – Representação formal de trabalhadores 

 
 

No que diz respeito à representação formal de trabalhadores, podemos 

constatar que 93 % dos inquiridos dizem não haver uma «comissão de 
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trabalhadores» na empresa e 96% dizem não ter «representação do 

sindicato na empresa». Estes resultados encontram-se, claramente, 

superiores aos da média da UE (40%) 

 

2 – Representação formal de SST 
 

2.1 – Representantes dos trabalhadores para a SST 
 
Respostas Sim Não NS/NR 

27.02 % 72.76 % 0.22 % 

 
(Questão: Existe um representante dos trabalhadores para a segurança e saúde no 

trabalho na sua empresa?) 

 

2.2 - Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
Respostas Sim Não NS/NR 

16.46 % 83.25 % 0.29 % 

 
(Questão: Existe uma Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho no seu 

estabelecimento?) 

Gráfico n.º 14 – Representação formal de SST 

 

 
 

 

No contexto da representação formal de SST, o ESENER inquiriu sobre a 

presença de um «representante em matéria de segurança e saúde» e de 

uma «comissão de segurança e saúde». As empresas da UE-27 referem 
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uma presença muito maior de representantes em matéria de segurança e 

saúde (65%) do que de comissões de segurança, higiene e saúde (28%).  

 

No que se refere a Portugal, podemos concluir que apenas 27% das 

empresas têm representação formal de trabalhadores neste domínio e 

apenas 16% têm Comissões de SST, o que de acordo com os resultados do 

ESENER nos coloca no conjunto de países em que a representação formal 

em matéria de SST é mais baixa.  

 

Gráfico n.º 15 – Representantes dos trabalhadores para a SST, por 

dimensão da empresa 

 
 

 

Como seria de esperar existe uma ligação evidente entre a dimensão da 

empresa e a existência de representantes dos trabalhadores para a SST, 

sendo que o seu número aumenta em função da dimensão da empresa – 

25% em empresas com «10 a 19 trabalhadores», 45% em empresas «50 a 

249 trabalhadores» e 51% em empresas com «500 ou mais trabalhadores».  
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