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 Vamos viver todos 
em segurança 



 Porque é que há tantos 
acidentes de trabalho? 

 Qual é a 
responsabilidade dos 
vários intervenientes? 

 O que TODOS podemos 
fazer para melhorar as 

condições de trabalho e 
de vida? 





 Bem Obelix, não 
desanimes…diz-

me o que 
podemos fazer 

 Olha Asterix, temos a Lei, as 
instruções de SST, os 

procedimentos de segurança  
e…claro o mais importante: 
a gestão e o querer fazer!!! 



Trabalhadores nova-iorquinos no início do séc. XX. 

 Vai com calma: temos 
para já a Lei Fundamental, 

a CRP 

 Boa Asterix, e qual é o 
artigo que tanto nos 

interessa? 

 Deixem-me responder: 
acho que é o artigo 59º da 

nossa Constituição 





 Muito bem Ideiafix. Mas 
esqueces-te…de algo!! E os 

grupos de risco??? 

 Andas a comer muito!!! 
Claro que não. Vê o nº 2 do 
mesmo artigo, alínea c)… 



 Temos o nosso Código do 
Trabalho 

 E agora Asterix, o que 
temos de seguida? 

Não se esqueçam que já vai 
na 8ª alteração mas o mais 

importante são os deveres e 
obrigações 



(…) 

• Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral; 

 

• Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e 

saúde do trabalhador, devendo indemniza -lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho; 

• Adotar, no que se refere, a segurança e saúde no trabalho, referidas em Lei; 

 

• Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de 
riscos de acidente ou doença; 

Calma, temos para já o artº 
127 do CT que são os 

“DEVERES do 
EMPREGADOR” 



• (…) 

• Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou 

disciplina do trabalho, bem como a segurança e saúde no trabalho, que não sejam 

contrárias aos seus direitos ou garantias; 

• Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, 

nomeadamente por intermédio dos representantes dos trabalhadores eleitos para esse fim; 

• Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho que decorram 

de lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 

Temos agora o artigo 128º 
que são os “Deveres dos 

Trabalhadores” 

Ai, ai…agora é que 
são elas!!!! 



 Bem visto Obelix, pois o artº 
284º do CT remete para 

legislação específica 
(promoção e reparação) 

 Bem Asterix aí em cima já 
falamos da CRP, do CT falta, se a 

memória não me atraiçoa, o 
Regime Regulamentador 

Não se esqueçam  que 
aplica-se tanto ao setor 

privado como público (alínea 
i) do artº 4 da Lei 35/2014 ) 

que é a LGTFP 



 São os já nossos conhecidos: 
Princípios Gerais de Prevenção (que 

já vêm da Directiva-Quadro 
89/391/CEE de 1989) 





 Os trabalhadores 
têm o direito a ser 

consultados, a serem 
eleitos (RT para a 
SST) e a elegerem 



 Sim, na hierarquia das leis 
podemos ir até ao 

Regulamento Interno de SST 

 e…agora Asterix, já vimos a CRP, o 
CT, a RJPSST…há mais??? 

E  não se esqueçam que há 
responsabilidades oriundas de 

outros diplomas, como por 
exemplo o que regulamenta o 
exercício dos técnicos  de SST 



As profissões de técnico 
superior de segurança no 
trabalho e de técnico de 
segurança no trabalho só 
podem ser exercidas por 

quem for detentor de título 
profissional válido  

Artigo 358º do CP - “Usurpação de funções” 
 

(…) quem exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão a qual EXIGE 
TÍTULO ou PREENCHIMENTO DE CERTAS CONDIÇÕES (…) quando não as possui (...) é 

punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias 

DL 42/2012  
(…) “É nulo o contrato pelo qual alguém se obriga a exercer as profissões referidas no 
número anterior sem que possua título profissional válido”. (contraordenação MTO grave) 





 Pois é meninos Astérix e Obélix, a 
Missão dos Técnicos de Segurança e 

Saúde no Trabalho é essencialmente: 

 Também formar???? 
Para quê??? 



 Ufa!!! Finalmente 
Obélix vimos tudo: a 

CRP, o CT, a LPSST, o CP, 
o CC… 

 Sim, não esquecendo outras 
fontes de lei, procedimentos, 

IT, regulamentos…etc… 

 Fixe, misturando 
isso tudo no panelão 
temos…SEGURANÇA 
e SAÚDE para todos 



 Bem Asterix, com todas 
estas leis, procedimentos 
e instruções em matéria 
de SST podemos bater 

uma sorna… que 
achas???? 

 Negativo Obélix, temos 
de as aplicar no terreno e 

exercer vigilância 
permanentemente 

A prevenção dos riscos 
profissionais deve 

assentar 
numa correta e 

permanente avaliação 
de riscos 

(Nº3 – artº 5 – Lei 3/2014) 



 Promover in 
situ a SHST 



HOJE o papel dos técnicos de SST 
são fundamentais: 



HOJE o papel dos técnicos de SST 
são fundamentais: 



HOJE o papel dos técnicos de SST 
são fundamentais: 



HOJE o papel dos técnicos de SST 
são fundamentais: 



HOJE o papel dos técnicos de SST 
são fundamentais: 

Técnicos de limpeza de vitrais, Nova York, 
1933 



SHST é muito….mais! 
 Sem…esquecer a Saúde 

Psicossocial dos trabalhadores 

 É verdade 
e…cada 

vez 
mais!!! 

 Para não 
acontecerem…. 
flagelos…destes: 



 As 4 áreas  
devem ser  
integradas 



Antonio.Tavares@cm-cascais.pt 
acostatavares@gmail.com 

A Segurança e a Prevenção 
devem estar de…. 

Pois só assim conseguiremos ser felizes e 
em segurança 
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