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As tarefas de natureza técnica que são pedidas ao 

Representante dos Trabalhadores para a SST dizem 

respeito, essencialmente, à identificação dos riscos 

profissionais. 

 

Não compete, ao RT SST dar soluções técnicas, mas 

apenas identificar os riscos a que os trabalhadores se 

encontram expostos, aferir o cumprimento dos requisitos 

legais, assim como reivindicar o seu cumprimento, 

supervisionando a implementação das medidas de 

prevenção por parte dos serviços de segurança e saúde 

no trabalho, da entidade empregadora.  

 

Podemos definir como Instrumentos de Trabalho do 

RT SST, que lhes permitem desenvolver a sua atividade 

enquanto trabalhador eleito para o efeito, os 

Instrumentos de Identificação de Riscos e os 

Instrumentos de Reivindicação de Soluções que se 

encontram seguidamente referenciados: 

 

Instrumentos de Identificação de Riscos: 

1)Listas de verificação  

2)Questionário sobre condições de segurança e 

saúde no Trabalho; 

3)Mapa de riscos 

 

 
Instrumentos de Reivindicação de soluções: 

1) Formulários reivindicativos 

2)Comunicação de risco 

3)Caderno reivindicativo de condições de SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 
Introdutória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação de Referência: 

 

 
Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro que regulamenta o 

Regime Jurídico da Promoção da 

Segurança e Saúde no Trabalho, 

com a redação conferida pela Lei 

n.º 3/2014, de 28 de janeiro. 
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I – Identificação de Riscos 
 

As Listas de Verificação ou Checklists podem ser 

elaboradas a partir da legislação aplicável, bem como de 

normas técnicas, referindo os vários itens a serem 

analisados no sentido de aferir o seu cumprimento ou não 

de acordo com o disposto na Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro que regulamenta o Regime Jurídico da 

Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, com a 

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

 

As Listas de Verificação constituem um dos meios mais 

úteis e fáceis para a identificação de riscos nos locais de 

trabalho, podendo ser utilizadas pelo Representante dos 

Trabalhadores para a SST no decorrer da sua atividade de 

participação.  

 

A ACT disponibiliza, no seu site, um conjunto significativo 

de Listas de Verificação que poderão ser utilizadas pelos 

RT’SST no desenvolvimento da sua atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

1 - Listas de 
Verificação  
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Lista de Verificação n.º 1 

 

Atividades Básicas de Segurança e Saúde do Trabalho 

Empresa: ___________________________ 

Estabelecimento:_____________________ 

Setor de Atividade:___________________ 

Posto de Trabalho:____________________ Data:___/____/____ 

1 - Organização dos Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho 

 

Itens a Verificar 

 

Sim 

 

Não 

 

Não se 

Aplica 

 

Observações 

1.1. Existem serviços organizados de segurança 

e saúde do trabalho?  

    

1.1.1.Qual a modalidade de serviços adotada?   

1.1.2.A empresa está autorizada?     

1.2.Existem técnico (s) de ST com CAP/título 

profissional válido, com qualificação adequada às 

necessidades da empresa? 

    

1.3.Existe o representante do empregador, no 

caso de serviço externo de SST? 

    

2 – Avaliação, controlo de riscos, análise de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

2.1.São realizadas avaliações de riscos, de forma 

sistemática? 

    

2.2.Existem registos das avaliações de riscos 

atualizadas em suporte escrito (papel ou digital)? 

    

2.3.A avaliação de riscos é feita por postos de 

trabalho? 

    

2.4.Existe um programa atualizado de prevenção 

e controlo de riscos identificando as medidas de 

controlo, prevenção e proteção contra os riscos 

detetados? 

    

2.5.O programa de prevenção e controlo de 

riscos tem em conta as medidas específicas a 

adotar para a proteção de trabalhadores/ grupos 

vulneráveis? 
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2.6.Existem registos de acidentes de trabalho ou 

ocorrência de doenças profissionais? 

    

2.7.Foram analisadas as suas causas?     

2.8.Foram aplicadas medidas corretivas e de 

prevenção em resultado da análise das causas 

detetadas? 

    

2.9.A avaliação de riscos para a segurança e 

saúde dos trabalhadores é atualizada com base 

nestes resultados? 

    

3 – Vigilância da Saúde 

3.1.Existe médico do trabalho?     

3.2.Foram realizados exames médicos de 

admissão aos trabalhadores? 

    

3.3.Existem fichas clínicas dos trabalhadores?     

3.4.São realizados os exames de saúde de 

vigilância com a periocidade legalmente 

prevista? 

    

4 – Consulta, Informação e Formação dos Trabalhadores 

4.1.Os trabalhadores e seus representantes 

foram consultados, por escrito no âmbito da 

SST? 

    

4.2.Todos os trabalhadores e seus representantes 

dispõem informação atualizada sobre: 

- Riscos para a segurança e saúde? 

- Medidas de prevenção e proteção/ 

forma como se aplicam? 

- Medidas e instruções a adotar em caso 

de perigo grave e eminente? 

- Medidas de emergência 

 

    

    

    

    

    

4.3.Todos os trabalhadores receberam formação 

adequada sobre segurança e saúde no trabalho, 

tendo em atenção o seu posto de trabalho? 

    

4.4.É verificada previamente a experiência e as 

qualificações dos trabalhadores para operações 

específicas ou postos de trabalho com risco 

elevado? 

    

4.5.São realizadas ações de formação e de     
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Fonte: ACT 

 

Requisitos Legais Aplicáveis 

 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro – Código do Trabalho. 

 

Lei 102/2009, de 10 de setembro – Regime jurídico da promoção e prevenção 

da segurança e saúde no trabalho, com as alterações conferidas pela Lei n.º 

3/2014, de 28 de janeiro.  

aperfeiçoamento profissional adequadas a 

trabalhadores portadores de deficiência, com 

doença crónica ou incapacidade reduzida? 

4.6.Foi realizada formação adequada com 

instruções a aplicar em caso de evacuação e 

emergência a todos os trabalhadores? 

    

5 – Emergência e primeiros socorros, evacuação de trabalhadores e combate a 

incêndios   

5.1.Existe Plano de Emergência?     

5.2.São realizados simulacros periodicamente 

para a função e procedimentos de execução das 

atividades? 

    

5.3.Existem trabalhadores designados para a 

função e procedimentos de execução das 

atividades? 

    

5.4.Existe sistema de combate a incêndios?     

5.5. Existem materiais de combate a incêndios?     

5.6.Existem materiais de deteção e de alarme de 

incêndios? 

    

5.7.Existem sistemas de prestação de primeiros 

socorros (materiais e humanos)? 

    

5.8.Existe sistema de evacuação em caso de 

sinistro, adequado à dimensão e perigosidade da 

empresa? 

    

5.9.Existem materiais de primeiros socorros?     
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Relatório de Preenchimento da Lista de Verificação  

 

Lista de verificação n.º _______________ 

Data ___/____/________ 

RT’SST________________ 

 

Itens Verificados 

 

Observações 

 

Procedimentos a adotar 

   

   

   

   

   

Medidas Propostas: 



 

9 

Lista de Verificação n.º 2 

 

Direitos dos/as Trabalhadores/as 

 

Empresa: _____________________________ 

Estabelecimento:_______________________ 

Setor de Atividade:_____________________ 

          Posto de Trabalho:_____________________ 

Data:___/____/____ 

 

 

 

Itens a Verificar 

 

Sim 

 

Não 

 

Não se 

Aplica 

 

Observações 

I – Regime Geral 

1.A empresa tem serviços de segurança e saúde 

organizados? 

    

2.Todos os/as trabalhadores/as, sem exceção, têm 

direito à prestação de trabalho em condições que 

respeitem a sua segurança e saúde? 

    

3.Todos os encargos relativos à segurança e saúde no 

trabalho são suportados pela entidade patronal? 

    

II – Direito à Informação 

1.Os trabalhadores possuem informação adequada e 

atualizada sobre os riscos profissionais inerentes à 

atividade que desenvolvem? 

    

2.Os trabalhadores possuem informação sobre as 

medidas de prevenção e proteção? 

    

3.É disponibilizada aos trabalhadores informação 

sobre as medidas e as instruções a serem adotadas 

nas situações de perigo grave e iminente? 

    

4.É disponibilizada aos trabalhadores informação 

sobre as medidas de emergência e primeiros socorros, 

de combate a incêndios e de evacuação de 

trabalhadores/as em caso de sinistro?  

    

5.Os trabalhadores têm conhecimento sobre quem se 

encontra encarregado de colocar as referidas 

atividades de emergência em prática? 
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6.A informação a que se referem os números 

anteriores é disponibilizada aos trabalhadores no 

momento de admissão? 

    

7.A informação a que se referem os números 

anteriores é disponibilizada aos trabalhadores sempre 

que se verifique uma mudança no posto de trabalho 

ou nas funções do/a trabalhador/a? 

    

8.A informação a que se referem os números 

anteriores é disponibilizada aos trabalhadores sempre 

que sejam introduzidos novos equipamentos de 

trabalho? 

    

9.A informação a que se referem os números 

anteriores é disponibilizada aos trabalhadores sempre 

que se adote uma nova tecnologia de trabalho? 

    

10.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre os resultados da avaliação de 

risco que tenham sido efetuadas?  

    

11.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre as medidas de segurança e 

saúde antes de serem colocadas em prática? 

    

12.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre o equipamento de proteção que 

seja necessário utilizar? 

    

13.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre a lista anual dos acidentes de 

trabalho que ocasionem incapacidade para o trabalho 

superior a 3 dias úteis? 

    

14.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre a lista anual dos acidentes de 

trabalho mortais? 

    

15.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre a admissão de trabalhadores/as 

com contratos de duração determinada? 

    

16.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados das medidas de segurança e saúde 

antes de serem colocadas em prática? 

    

17.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre o equipamento de proteção que 

seja necessário utilizar? 

    

18.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre a lista anual dos acidentes de 
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trabalho que ocasionem incapacidade para o trabalho 

superior a 3 dias úteis? 

19.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são informados sobre a lista anual dos acidentes de 

trabalho mortais? 

    

III – Direito à Consulta 

1.A entidade patronal realiza processos de consulta 

sobre os aspetos relacionados com a SST? 

    

2.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre a avaliação dos riscos para a 

SST, incluindo os respeitantes aos grupos de 

trabalhadores/as sujeitos a riscos especiais? 

    

3.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre as medidas a serem adotadas 

que, pelo seu impacte nas tecnologias e funções, 

tenham consequências/ repercussões ao nível das 

condições de SST?  

    

4.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre o programa e a organização da 

formação no domínio da SST? 

    

5.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre a designação do representante 

do empregador que acompanha a atividade do serviço 

de SST? 

    

6.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre a designação e exoneração 

dos/as trabalhadores/as que desempenham funções 

específicas nos domínios as atividades de organização 

da SST?  

    

7.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre 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? 

    

8.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre a modalidade de serviços de 

SST a adotar? 

    

9.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre o equipamento de proteção que 

é necessário utilizar? 

    

10.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores     
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são consultados sobre os riscos inerentes para a SST 

inerentes à atividade desenvolvida? 

11. O RT SST ou na sua falta os próprios 

trabalhadores são consultados sobre as medidas de 

proteção e de prevenção? 

    

12.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre a lista anual de acidentes de 

trabalho mortais? 

    

13.O RT SST ou na sua falta os próprios trabalhadores 

são consultados sobre os relatórios dos acidentes de 

trabalho referidos no ponto anterior? 

    

14.Tendo em conta a complexidade das matérias que 

são objeto de consulta, o empregador tem como 

prática estender o prazo para emissão de parecer? 

    

15.Os processos de consulta encontram-se registados 

em livro próprio ou em suporte digital? 

    

16.É frequente a não aceitação por parte da entidade 

patronal do parecer dos RT’SST?  

    

17.Caso não aceite o parecer, tal situação é 

fundamentada pela entidade patronal? 

    

18.Para efeitos de consulta são facultados os 

relatórios anuais da atividade de SST? 

    

19.Para efeitos de consulta são facultados os 

resultados de anteriores avaliações de riscos? 

    

20.Para efeitos de consulta foram facultados os dados 

médicos não individualizados? 

    

21.Para efeito de consulta foi facultado as informações 

técnicas necessárias? 

    

IV – Direito de Proposta 

1.Existe algum mecanismo para a apresentação de 

propostas pelos RT’SST ou pelos trabalhadores? 

    

2.As propostas efetuadas pelos RT’SST ou pelos 

trabalhadores são acolhidas positivamente? 

    

V – Direito à Formação 

1.Os trabalhadores recebem formação adequada e 

suficiente no domínio da SST? 

    

2.A formação prestada tem em atenção o posto de 

trabalho e o exercício de atividades de risco?  

    

3.A formação que é prestada resulta em prejuízo para 

os trabalhadores, seja financeiramente, seja nas 

férias, folgas, entre outros?  
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Requisitos Legais Aplicáveis 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro – Código do Trabalho. 

 

Lei 102/2009, de 10 de setembro – Regime jurídico da promoção e prevenção 

da segurança e saúde no trabalho, com as alterações conferidas pela Lei n.º 

3/2014, de 28 de janeiro.  

4.Todos os trabalhadores recebem formação sobre os 

procedimentos a adotar em caso de emergência? 

    

5. A entidade patronal procedeu à formação de 

trabalhadores para a aplicação das medidas de 

primeiros socorros, de combate a incêndios e de 

evacuação de trabalhadores?  

    

6. Estes trabalhadores responsáveis pelas atividades 

de emergência são em número suficiente? 

    

7.Os/as trabalhadores/as com funções específicas em 

matéria de SST têm acesso a formação permanente 

para o exercício das respetivas funções? 

    

8.A formação que é ministrada pelo empregador conta 

como tempo efetivo de trabalho? 

    

VI – Direito à Representação 

1.Existem obstáculos à eleição de RT’ SST?     

2.Existem obstáculos à atividade dos RT’SST na 

empresa?  

    

3.Todos – empregador, RT’SST, trabalhadores - 

cooperam com vista à melhoria das condições de 

trabalho? 

    

VII – Direito à Vigilância da Saúde 

1.São efetuados exames de saúde aos trabalhadores?     

2. Os exames de saúde são efetuados respeitando a 

sua periodicidade? 

    

3.São efetuados outros exames de saúde, além dos 

considerados mínimos? 

    

VIII – Direito ao afastamento do local de trabalho 

1.Os procedimentos a adotar em caso de perigo grave 

e imediato são do conhecimento de todos os 

trabalhadores? 

    

2. Os trabalhadores são prejudicados no caso de se 

afastarem do posto de trabalho em caso de perigo 

grave e eminente? 
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Lista de Verificação n.º 3 

 

Prescrições Mínimas de Segurança e Saúde no Trabalho 

Empresa: ___________________________ 

Estabelecimento:_____________________ 

Setor de Atividade:___________________ 

Posto de Trabalho:____________________                             Data:___/____/____ 

I – Pertence a um grupo vulnerável de trabalhadores (mulheres grávidas, lactantes, com 

deficiência)? Se sim, verifique se o seu local de trabalho possui as condições mínimas de segurança 

e saúde: 

1. Mulheres grávidas, puérperas ou 

lactantes 

 

Sim 

 

Não 

 

Não sabe 

 

Não se 

Aplica 

1.1.Possui um local onde possa descansar em 

condições apropriadas? 

    

1.2.No exercício das suas funções não é 

necessário levantar, baixar, empurrar, puxar ou 

segurar cargas pesadas? 

 

    

1.3.Consegue evitar permanecer de pé por 

períodos longos? 

 

    

1.4.É-lhe possível evitar a realização de viagens 

longas de carro, avião ou outro meio de 

transporte? 

 

    

1.5.Na realização das suas funções, o contacto 

com aparelhos de raios-X ou outros com emissão 

de radiação ionizante, é inexistente? 

 

    

1.6.O manuseamento de produtos químicos ou 

outras substâncias perigosas e/ou agentes 

biológicos é evitável? 

    

Observações/Especificações: 

 

 

2.Trabalhadores portadores de deficiência 

 

    

2.1.Sente-se incluído na aplicação das regras de 

segurança e saúde existentes no local onde 

trabalha? 

    

2.2.Existem sistemas de alarme visuais e 

auditivos? 

    

2.3.O seu posto de trabalho e respetivos 

acessos, bem como os equipamentos de 
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trabalho, estão adaptados ao seu nível de 

deficiência? 

2.4.Consegue aceder ao seu posto de trabalho 

com autonomia? 

    

2.5.É fácil aceder às saídas de emergência se 

necessário? 

    

2.6.Consegue aceder às instalações sanitárias 

com autonomia? 

    

Observações/Especificações: 

 

 
 II - Trabalha ao ar livre? 

1.1.No seu posto de trabalho sente-se protegido, 

na medida do possível, contra:  

    

- Poluição?      

- Condições climatéricas adversas (mau tempo)?      

1.2.Onde habitualmente exerce as suas funções, 

o risco de queda de materiais e objetos é 

inexistente?  

    

1.3.Se não, sente-se protegido contra essas 

quedas?  

    

1.4.Sente que o calçado que utiliza é adequado 

ao pavimento sobre o qual tem necessidade de 

se deslocar?  

    

1.4.Disponibilizam-lhe outro tipo de calçado se 

necessário?  

    

Observações/Especificações:  

 

III - Trabalha num edifício? 

Se sim, verifique se o edifício possui as condições mínimas de segurança e saúde, 

relativamente a: 

 

1.Pavimentos  

 

    

 

1.1.Sente que este possui a estabilidade, 

resistência e solidez necessárias à atividade que 

exerce?  

 

    

 

1.2.São evitadas as cargas excessivas sobre os 

pavimentos?  

 

    

 

1.3.O pavimento é revestido de material não 

escorregadio e antiderrapante?  

 

    

 

1.4.O pavimento é isento de saliências ou 

buracos?  
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1.5.O pavimento está usualmente livre de 

obstáculos?  

 

    

1.6.Sente que o pavimento se encontra 

devidamente iluminado, conseguindo identificar, 

se existirem obstruções ou derrames?  

 

    

1.7.As alcatifas ou tapetes, existentes sobre o 

pavimento, encontram-se presas/os ou fixas/os?  

 

    

1.8.Sente que o calçado que utiliza é adequado 

ao pavimento sobre o qual tem necessidade de 

se deslocar?  

 

    

1.9.Disponibilizam-lhe outro tipo de calçado se 

necessário?  

 

    

1.10.Considera que o pé direito (altura entre o 

pavimento e o teto) do seu local de trabalho é 

adequado (pelo menos 3 metros)?  

 

    

Observações/Especificações:  

 

 

2.Instalação elétrica e iluminação  

 

    

 

2.1.A instalação elétrica encontra-se em bom 

estado?  

 

    

2.2.Os cabos elétricos encontram-se protegidos?  

 

    

2.3.Os cabos elétricos encontram-se afastados 

de água / humidades?  

 

    

2.4.Existe, na medida do possível, iluminação 

natural adequada?  

 

    

2.5.Se não existe, a iluminação artificial 

existente é suficiente para garantir idênticas 

condições?  

 

    

Observações/Especificações: 

 

3.Área de trabalho e ambiente térmico  

 

    

3.1.Considera que a área de trabalho que tem 

disponível para si é adequada (pelo menos 1,80 

m2 livres)?  

 

    

3.2.Sente-se confortável termicamente: sem 

frio, calor ou humidade?  

 

    

3.3.Existe renovação de ar?  
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3.4.Se sim, considera-a adequada?  

 

    

3.5.Quando há renovação do ar sente que:  

Está protegido de correntes de ar nocivas para a 

sua saúde?  

 

    

3.6.Existe rápida eliminação da poluição do ar 

respirável?  

 

    

3.7.As divisórias, transparentes ou translúcidas, 

se existentes, encontram-se devidamente 

identificadas de modo a evidenciar a sua 

presença?  

 

    

3.8.O material de que são feitas as divisórias, 

transparentes ou translúcidas, é isento de risco 

para os trabalhadores?  

 

    

Observações/Especificações:  

 

4.Vias onde tem necessidade de circular: normais e de emergência  

 

4.1.Sente-se seguro e é fácil a circulação nas 

vias onde normalmente tem de circular?  

 

    

4.2.As vias de circulação estão habitualmente 

livres de obstáculos?  

 

    

4.3.Estas vias estão devidamente identificadas e 

conduzem, o mais diretamente possível, a áreas 

ao ar livre ou a zonas de segurança?  

 

    

4.4.Considera que a largura que essas vias de 

circulação possuem é adequada (pelo menos 

1,20 m)?  

 

    

4.5.Onde circula, o risco de queda em altura é 

inexistente?  

 

    

4.6.Se não, existem resguardos laterais que o 

impeçam de cair, bem como impeçam a queda 

de objetos?  

 

    

4.7.As vias de circulação encontram-se 

adequadamente iluminadas?  

 

    

4.8.Estas vias, se com trânsito simultâneo de 

pessoas e veículos, possuem largura suficiente 

para circular em segurança?  

 

    

4.9.Tem conhecimento se existem vias de 

evacuação rápida, e em máxima segurança, em 

caso de emergência?  

 

    

4.10.Se sim, encontram-se devidamente 

sinalizadas e iluminadas?  
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4.11.Nestas vias, as portas que existem abrem 

para o exterior de forma rápida e facilmente 

acessível a qualquer pessoa?  

 

    

Observações/Especificações:  

 

5.Vias onde tem necessidade de circular: escadas e passadeiras rolantes  

 

5.1.As escadarias possuem os degraus:  

 

 

 

    

5.2.As escadarias possuem corrimão e/ou 

proteção equivalente? 

 

    

5.3.As passadeiras rolantes dispõem de 

dispositivos de segurança e de paragem de 

emergência? 

 

    

5.4.Sabe onde se encontram estes dispositivos, 

isto é, estão sinalizados e facilmente acessíveis? 

 

    

5.5.Na sua atividade é desnecessário transportar 

cargas por escadas? 

 

    

5.6.Se necessário, durante o transporte 

consegue ver os degraus ou algum obstáculo que 

surja? 

    

Observações/Especificações:  

 

IV – Disposições comuns 

 

1.Deteção e combate contra incêndios  

 

    

1.1.Existem, no seu local de trabalho, meios de 

deteção e combate contra incêndios (extintores, 

mangueiras de incêndio…?  

 

    

1.2.Se sim, encontram-se:  

 

Em perfeito estado de funcionamento?  

Devidamente sinalizados? 

2.Primeiros socorros  

 

    

2.1.Sabe se existe material de primeiros 

socorros?  

    

2.2. Se sim, sabe onde se encontra?  

 

    

2.3.Considera que o material de primeiros 

socorros disponibilizado é adequado, tenho em 

conta a atividade, o n.º de trabalhadores e a 

frequência de acidentes?  

 

    

Observações/Especificações:  
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3.Instalações sanitárias, vestiários e balneários  

 

    

3.1.Existem instalações sanitárias próximas do 

seu local de trabalho?  

 

    

3.2.Se sim:  

 

 

    

Habitualmente é necessário esperar para as 

poder utilizar?  

 

    

A sua utilização é separada por sexos?  

 

    

Possuem sanitas e lavatórios em número 

suficiente?  

 

    

Os compartimentos onde estão instaladas as 

sanitas possuem porta independente a abrir para 

fora?  

 

    

3.3.São disponibilizados vestiários ou balneários, 

caso a natureza da sua atividade o exija?  

 

    

3.4.Se sim, eles estão próximos do seu local de 

trabalho?  

 

    

3.5.No caso de vestiários:  

 

 

    

 

Considera que são adequadamente iluminados 

e ventilados?  

 

    

 

Comunicam diretamente com a zona dos 

balneários?  

 

    

 

Têm armários individuais possíveis de fechar à 

chave?  

 

    

Os armários são duplos, no caso das tarefas 

que desempenha envolverem exposição a 

substâncias tóxicas, irritantes, infetantes, 

humidade ou sujidade?  

 

    

3.6.No caso de balneários:  

 

 

    

 

 

    

Observações/Especificações:  
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Requisitos Legais Aplicáveis 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro – Código do Trabalho. 

 

Lei 102/2009, de 10 de setembro – Regime jurídico da promoção e prevenção 

da Segurança e Saúde no Trabalho, com as alterações conferidas pela Lei n.º 

3/2014, de 28 de janeiro.  

 

Portaria n.º Portaria nº 987/93, de 6 de Outubro - Prescrições mínimas de 

Segurança e Saúde para os locais de trabalho.  
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Lista de Verificação n.º 4 

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA POSTOS DE TRABALHO COM EQUIPAMENTOS 

DOTADOS DE VISOR 

Empresa: ___________________________ 

Estabelecimento:_____________________ 

Setor de Atividade:___________________ 

Posto de Trabalho:____________________                             Data:___/____/____ 

 

1-DIMENSIONAMENTO E DISPOSIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 

1.1.A área útil por trabalhador é adequada 

(superior a 2 m2 excluindo mobiliário, máquinas 

e outros objetos, e vias de circulação)? 

    

1.2.O volume útil por trabalhador é adequado 

(sendo o mínimo superior a 11,50 m3)? 

    

1.3.Os valores de pé-direito são adequados (>3 

m ou > que 2,70 m em caso de edifícios 

adaptados)? 

    

1.4.Existe espaço suficiente entre postos de 

trabalho (mínimo 0,80 m)? 

    

1.5.A largura das vias de circulação é adequada 

(mínimo de 1,20 m)? 

    

1.6.O posto de trabalho é de fácil acesso (largura 

mínima do acesso de 0,90 m)? 

    

1.7.As vias de circulação e os acessos estão 

desimpedidos?  

    

1.8.O layout do posto de trabalho é adequado 

(ex: equipamentos incomodativos em frente ao 

trabalhador, elementos estruturais em frente ao 

trabalhador)?  

    

1.9.O posto de trabalho está dimensionado de 

modo a permitir alterações, ajustamentos ou 

correções? 

    

1.10.O posto de trabalho está dimensionado de 

modo a permitir mudanças de posição e 

movimentos de trabalho?  

    

1.11.O posto de trabalho tem uma iluminação 

correta, com contraste adequado entre o ecrã e 

o ambiente (fontes de iluminação natural e 

artificial), considerando as características do 

trabalho e as necessidades visuais do 

trabalhador?  

    

1.12.O posto de trabalho está instalado de forma 

a não provocar encandeamentos e reflexos no 

visor?  

    

1.13.As janelas estão equipadas com um 

dispositivo ajustável para atenuar a luz natural?  
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2-A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

2.1.O nível do ruído ambiental dificulta a 

comunicação?  

    

2.2.O nível do ruído ambiental dificulta a 

capacidade de concentração?  

    

2.3.Os equipamentos informáticos são a principal 

fonte de ruído?  

    

2.4.Existem no mesmo local de trabalho outras 

fontes de ruído (telefone, impressoras, …) que 

perturbem os trabalhadores?  

    

2.5.Os trabalhadores têm autonomia para 

organizar o seu posto de trabalho (regular a 

intensidade do toque do telefone, instalar a 

impressora em locais mais afastados, ….)?  

    

2.6.É feito o controlo regular da qualidade do ar 

interior?  

    

2.7.A temperatura (20º a 24º C) e a humidade 

relativa (40 a 60%) do ar criam um ambiente 

térmico confortável?  

    

2.8.A velocidade do ar (não deve exceder 

0,2m/s) gera situações de desconforto?  

    

3-EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

 

3.1.O visor está colocado de forma correta 

(perpendicular à fonte natural de luz) para evitar 

o encandeamento e/ou reflexos de luz natural?  

    

3.2.O visor é regulável em inclinação e rotação?      

3.3.As funcionalidades de ajustamento do visor 

relativas à definição dos caracteres são 

adequadas às necessidades do trabalhador?  

    

3.4.O visor tem uma imagem estável, sem 

fenómenos de cintilação, sem reflexos? 

    

3.5.O trabalhador pode regular o contraste e a 

iluminância (brilho) entre os caracteres e o 

fundo?  

    

3.6.O trabalhador pode ajustar o visor para 

conseguir a distância (olho/visor: distância 

aconselhável de 50 a 70cm ) e o ângulo de visão 

adequado às suas necessidades?  

    

3.7.O trabalhador pode ajustar a altura de modo 

a que a parte superior do visor fique ao nível dos 

olhos?  

    

3.8.O porta documentos é regulável em altura?      

3.9.O porta documentos pode colocar-se no 

mesmo plano do visor (ou garantir que a 

distância dos documentos é> 70% da distância 

olho-visor)? Tem a estabilidade necessária?  

    

3.10.Existe espaço adequado na mesa de 

trabalho para permitir apoio de antebraços e 

mãos?  

    

3.11.A área da mesa permite combinações 

flexíveis do visor, do teclado, do porta 

documentos, dos documentos, do telefone e de 

outro material de apoio?  
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3.12.O teclado é independente do visor?      

3.13.O teclado é de inclinação regulável?      

3.14.Os carateres do teclado são facilmente 

legíveis?  

    

3.15.O rato é adequado?      

3.16.O rato possui um tapete com características 

adequadas ao tempo de utilização (Ex: tapete 

dotado de apoio para o pulso para situações de 

utilização prolongada)? 

    

3.17.A cadeira de trabalho possui boa 

estabilidade com altura ajustável e espaldar 

regulável em altura e inclinação que permita ao 

trabalhador ter uma postura correta e 

confortável?  

    

3.18.Há espaço suficiente debaixo da mesa para 

movimentar livremente as pernas?  

    

3.19.A altura do assento é ajustável e garante 

que os operadores apoiem totalmente os pés no 

chão?  

    

3.20.Quando necessário o operador dispõe de 

apoio de pés estável?  

    

3.21.Os ajustamentos podem ser acionados na 

posição de sentado?  

    

3.22.A cadeira pode deslocar-se livremente?      

4-INTERFACE COMPUTADOR / HOMEM  

 

4.1.O software utilizado é adaptado às tarefas?      

4.2.O software utilizado é fácil de utilizar e 

adaptado aos conhecimentos e experiência do 

trabalhador?  

    

4.3.É assegurada formação e informação ao 

trabalhador aquando da introdução do novo 

software?  

    

5-ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 

5.1.O trabalho está organizado por forma a que 

possam ser feitas pausas ou mudanças de tarefa 

para evitar períodos prolongados com 

equipamento dotado de visor?  

    

5.2.Os trabalhadores têm autonomia para 

organizar os tempos de pausa e gerir os fluxos 

do trabalho?  

    

5.3.Está prevista a realização de exercícios de 

relaxamento?  

    

5.4.É assegurada formação adequada para as 

tarefas?  

    

5.5.É assegurada formação adequada para a 

utilização dos equipamentos de trabalho  

    

5.6.Os trabalhadores são informados dos riscos 

presentes nos seus postos de trabalho?  

    

5.7.Os trabalhadores são informados das 

medidas tomadas ou a tomar para evitar os 

riscos identificados?  
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Fonte: ACT 

 

Requisitos Legais Aplicáveis 

 
Decreto-Lei n.º 349/93 de 1 de outubro  

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 90/270/CEE, do Conselho, de 

29 de Maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes 

ao trabalho com equipamentos dotados de visor.  

 

Portaria n.º 989/93 de 6 de outubro  

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes ao trabalho 

com equipamentos dotados de visor.  

 

Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro  

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho.  

 

Decreto-Lei n.º 182/2006 de 6 de setembro  

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às prescrições mínimas de 

segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos 

devidos aos agentes físicos (ruído).  

 

EN ISO 9241: Requisitos ergonómicos para o trabalho de escritório com 

terminais de visualização  

-4: Requisitos ergonómicos para o trabalho de escritório com 

terminais de visualização. Requisitos de teclado.  

-5: Requisitos ergonómicos para o trabalho de escritório com 

terminais de visualização. Organização do posto de trabalho e postura EN ISO 

9241-9: Requisitos ergonómicos para o trabalho de escritório com terminais de 

visualização. Requisitos relativos a dispositivos de entrada que não teclados.  

 

 

 

 

 

 

 

6-VIGILÂNCIA DA SAÚDE 

 

6.1.Os trabalhadores são submetidos a exame 

médico à visão antes de ocuparem pela 1ª vez o 

posto de trabalho?  

    

6.2.Os exames médicos à visão são realizados 

periodicamente?  

    

6.3.Os exames médicos à visão são realizados 

sempre que o trabalhador apresente 

perturbações visuais?  

    

6.4.São facultados, sempre que se justifique, 

dispositivos especiais de correção (óculos)?  
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O Representante dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, no desenvolvimento 

da sua atividade de representação e no sentido de 

proceder ao levantamento das condições Segurança e 

Saúde no Trabalho pode adquirir a informação de que 

necessita através da realização de questionários 

direcionados aos trabalhadores/as. 

 

Deve, assim, conceber o questionário tendo 

em conta a informação concreta que pretende obter. 

 

Após a receção dos questionários devidamente 

preenchidos deve, pois, realizar um trabalho de 

tratamento dos dados e avançar para a identificação 

de fragilidades por forma a fazer chegar essa 

informação aos responsáveis da empresa e, assim, 

reivindicar o cumprimento das obrigações em matéria 

de SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

2 –Questionário  
sobre Segurança 
e Saúde no 
Trabalho 
 



 

26 

 

Questionário n.º ___________às Condições de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

 

Data: ________________                                   

 

 Posto de Trabalho____________ 

 

 

Este Questionário destina-se ao levantamento das condições Segurança e Saúde no 

Trabalho e dos riscos profissionais inerentes a essas condições para que, uma vez 

identificados, sejam comunicados à empresa, acompanhados da respetiva reivindicação 

das medidas de prevenção adequadas. Assim sendo, a sua colaboração é fundamental na 

identificação desses riscos e das lacunas evidenciadas em matéria de Segurança e Saúde 

no Trabalho. 

1 - Considera que na sua empresa são praticadas as ações adequadas no âmbito da 

Segurança e Saúde no Trabalho para o desempenho da sua função? 

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 

 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

 

2 - Considera-se satisfeito com os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho da sua 

Empresa: 

a) Segurança no Trabalho  

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 
 

b) Saúde (Medicina Trabalho)  

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 
 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

 

3 - Como classificas o empenhamento da empresa em matéria de prevenção de acidentes 

e de doenças profissionais? 

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 

 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 
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4 - Considera que lhe é disponibilizado o material de proteção necessário e adequado para 

a função que desempenha? 

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 
 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

5 - Conhece as medidas de proteção e prevenção e a forma como se aplicam, relativas: 

a) Ao seu posto de trabalho e à sua função 

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 
 

b) À empresa, estabelecimento ou ao serviço 

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 
 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

6 - A formação/informação no âmbito do Segurança e Saúde no Trabalho na sua empresa 

é adequada? 

Muito satisfatórios___      Satisfatórios___    Pouco satisfatórios___   Nada satisfatórios___ 
 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

7 - Efetua exames médicos regulares nos serviços de medicina no trabalho da empresa? 

Sim___          Não ___  

 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

8 – Como é que classifica o seu ambiente de trabalho, relativamente aos seguintes fatores: 

 

 

Iluminação 

 

Muito boa ___Boa___Sem Opinião___Suficiente___Insuficiente___ 

 

Ruído 

 

Excessivo___Forte___ Sem Opinião____ Fraco___ Inexistente____ 

Vibrações 

 

Excessivas___ Fortes___ Sem Opinião___ Fracas___ Inexistentes___ 

Temperatura 

 

Muito boa___ Boa____ Sem Opinião____ Suficiente___ 

Insuficiente__ 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 
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9 – Considera que os fatores atrás mencionados têm consequências físicas e psíquicas que  

afetam o desempenho do seu trabalho? 

Sim___ 

Não___ 

10 – Em caso afirmativo, refira as razões: 

Aumenta a tensão/ altera o ritmo cardíaco____ 

Agrava o estado de angústia e irritabilidade____ 

Provoca stresse e fadiga___ 

Origina diminuição do rendimento e produtividade___ 

Diminui a satisfação na execução das tarefas___ 

Outro 

Qual?_______________________________________ 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

 

11 – No seu local de trabalho, a que tipo de riscos se encontra mais sujeito? 

Vírus, bactérias, parasitas___ 

Poeiras___ 

Calor/frio___ 

Ruído___ 

Vibrações____ 

Radiações___ 

Produtos químicos___ 

Outros____ 

Quais?__________________________ 

Indique as melhorias gostaria de ver implementadas: 

 

 

12 – Já alguma vez sofreu um acidente de trabalho? 

Sim ___Quantos? __________ 

Não___ 
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Observações: 

 

Outras observações que entenda fazer sobre as condições de Segurança e Saúde no 

Trabalho na sua empresa e que não se enquadrem em nenhuma das questões anteriores: 
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No sentido de identificar os riscos presentes 

na empresa, o Representante dos Trabalhadores 

para a Segurança e Saúde no Trabalho deve 

preencher um formulário próprio para esse efeito 

designado por mapa de riscos.  

 

Assim, o mapa de identificação dos riscos é 

um instrumento onde se compila informação sobre as 

diversas valências na avaliação de riscos, assente na 

descrição do trabalho, dos seus componentes 

técnicos e organizativos, dos perigos e riscos 

inerentes. 

 

O procedimento será o seguinte: 

 

O RT’SST desloca-se a um posto de trabalho 

específico, solicitando ao/s trabalhador/s que nele 

exercem atividade que façam uma elencagem, o 

mais precisa possível, das tarefas que são realizadas 

naquele posto de trabalho. 

 

Assim, o formulário/quadro que é proposto 

compõe-se de várias colunas. A coluna C é a mais 

importante e, para o preenchimento da qual o 

RT’SST conta com as indicações dos trabalhadores, 

pois determina as restantes, ou seja, contempla a 

descrição analítica do ciclo de trabalho, fases, 

subfases e tarefas concretas a desenvolver. 

 

Tendo como referência esta coluna, todas as 

restantes colunas vão sendo preenchidas, as quais se 

reportam aos riscos, à organização do trabalho, ao 

uso de instrumentos, substâncias e matérias-primas 

quem são utilizadas no ciclo de trabalho. 

 

 

 

                

3- Mapa de 
Riscos 
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O formulário/ quadro compõe-se de 11 colunas, a saber: 

 

Coluna A Ciclo de trabalho, fases e tarefas 

Coluna B Número de trabalhadores envolvidos 

Coluna C Descrição pormenorizada do trabalho que é desenvolvido 

Coluna D Questões associadas à organização do trabalho 

Coluna E Listagem e descrição dos instrumentos de trabalho 

normalmente utilizados 

Coluna F Listagem e descrição das substâncias, matérias-primas e 

produtos utilizados 

Coluna G Valoração das condições ambientais  

Coluna H Identificação dos riscos 

Coluna I Medidas preventivas  

Coluna J Perceção dos trabalhadores sobre os riscos 

Coluna K Consequências sobre a SST 

 

 

 

Seguidamente é apresentado um exemplo de preenchimento do Mapa de Riscos, por 

forma a proporcionar um melhor entendimento daquilo que foi acima referido. 

 

Após a recolha de toda a informação, através da observação do posto de trabalho e das 

informações recolhidas dos trabalhadores que exercem funções no posto de trabalho a 

verificar, segue-se a fase de preenchimento da folha 2 do formulário/mapa de riscos, 

na qual estão elencados e identificados os riscos de acidentes de trabalho e de doença 

profissional em presença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciclo de trabalho, fases e tarefas Placa de madeira 

Cortar cantos 

Perfuração 

Vincar 

Cortar 

Número de Trabalhadores 

 

3 Trabalhadores: 

- 1 de 25 anos; - 2 entre os 25 e 40 anos. 

Tarefas e Atividade 

 

 

- A placa é colocada na prensa; 

- A placa é cortada de acordo com as dimensões do desenho; 

- Coloca-se a placa na prensa para cortar os cantos; 

- Cortam-se os cantos rodando a placa; 

- Coloca-se a placa sob um trado; 

- Perfura-se a placa nos lados que serão vincados; 

Mapa de Riscos na operação de corte de placas de laminado  

 

Mapa de Riscos n.º ________________________________________ 

Data: 

__/___/___ 

Empresa: 

 

Local de Trabalho: 

 

 

Posto de Trabalho: 

Tarefa: 

 

RT’SST: 
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- Coloca-se a placa na prensa de vincagem; 

- Um ou dois trabalhadores deslocam a placa de acordo com as dimensões. 

Organização do Trabalho - Trabalho num único turno, das 9 às 18 h., com 1 hora de pausa para almoço; 

- Podem fazer-se pequenas pausas intercalares; 

- Caso haja encomendas urgentes, trabalha-se ao sábado de manhã ou duas horas diárias de 

trabalho suplementar; 

- O trabalho é executado de pé e individualmente. Trabalho em equipa só quando as placas 

são maiores; 

- O trabalho é monótono e repetitivo e requer muita atenção; 

- A placa é movimentada 14 a 20 vezes, com um importante esforço físico; 

São manipuladas diariamente placas para montar 40 armários; 

- Ritmo de trabalho elevado. 

Equipamentos de Trabalho - São utilizadas prensas de vários tipos e um trado semi-automático 

- Máquinas antigas e difíceis de manobrar com placas grandes (>2 m) 

- As máquinas dispõem dos mecanismos de proteção, os quais não são utilizáveis, com placas 

grandes 

Matérias-primas, substâncias e 

produtos 

- Lâminas de aço de várias dimensões, previamente tratadas; 

- Por vezes, as lâminas chegam sujas com a gordura de proteção, havendo necessidade de as 

limpar com solventes; 

- Há necessidade de lixar, com frequência, as lâminas antes de as submeter ao processo 

respetivo: 

- Os resíduos do processo – pedaços de placa e de metal – são recolhidos em contentores e 

enviados para uma fundição. 
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Condições ambientais - O local de trabalho encontra-se geralmente limpo; 

- O espaço é reduzido. Há incomodidade na movimentação de placas com mais de 2 metros; 

- O piso tem irregularidades e buracos; 

- Temperatura alta no verão e baixa no inverno. A ventilação é deficiente. Não existe 

renovação do ar. 

- A iluminação é suficiente no verão mas não no inverno, porque as lâmpadas não funcionam 

de forma adequada; 

- Os monta-cargas que transportam as matérias-primas passam muito perto dos locais de 

trabalho.  

Identificação de riscos - O ruído das prensas é elevado; 

- Os buracos no piso podem causar quebras, em especial quando se movimentam as placas; 

- Há risco de acidente na manipulação das placas sem lixar (cortes nas mãos) ou untadas 

(resvalamento e quedas sobre os pés). Já ocorreram acidentes devido à queda repentina das 

placas grandes, as quais são difíceis de colocar nas prensas, devido à falta de espaço.  

Medidas de prevenção adotadas - As máquinas estão protegidas por mecanismos de segurança, os quais não são acionáveis 

quando se trabalha com placas grandes; 

- Todos os trabalhadores têm luvas e auriculares; 

- Realização de várias reuniões sobre os riscos e as medidas de controlo; 

- Vigilância médica dentro dos parâmetros legais. 

Perceção dos trabalhadores sobre os 

riscos 

Risco de acidente devido a: 

- Equipamentos de trabalho - 2 

- Instalações elétricas - 1 

Riscos de acidente devido à: 
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- Estrutura do ambiente de trabalho - 3 

Riscos de natureza organizacional: 

- Ritmo de trabalho - 4 

- Fadiga física - 2 

- Postura - 2 

- Espaço - 3 

 

Nota – A classificação do risco varia entre 0 – situação ideal e 3  - situação inaceitável.  

 

Efeitos sobre a Segurança e Saúde 

no Trabalho 

- Nos últimos 2 anos ocorreram acidentes que causaram 8 dias de trabalho perdidos: 

- 1 acidente que provocou a ausência de 3 dias, devido a corte em placa não lixada; 

- 1 acidente que provocou a ausência de 5 dias, devido à queda de uma placa que não estava 

bem colocada, tendo causado um corte na face; 

- Gripes e doenças no aparelho respiratório, em particular no inverno, que ocasionaram 20 

dias de ausência ao trabalho; 

- Dores de cabeça provocadas pelo ruído; 

- Dores nas articulações superiores devido ao movimento manual das placas grandes, 

situação que é muito incómoda.  

 

Fonte: Este exemplo de Mapa de Riscos foi retirado do Manual de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – volume 1.  
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Riscos de Acidente de Trabalho 

Risco de 

Doença 

Profissional 

Situações 

Especiais 

Posto de 
Trabalho: 

1 2 3 4 5 67 8 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Identificação Geral dos Riscos  

 

Mapa de Riscos n.º ________________________________________ 

Data: 

__/___/___ 

Empresa: 

 

Local de Trabalho: 

 

 

Posto de Trabalho: 

Tarefa: 

 

RT’SST: 
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Códigos de Identificação de Riscos 

 

 

1 – Queda em altura 

2 – Queda ao mesmo nível 

3 – Queda de objetos 

4 – Queda de objetos durante a sua 

manipulação 

5 – Queda de objetos soltos 

6 – Pisar objetos (cortes, 

arranhões) 

7 – Choque com objetos 

8 – Choque ou corte em elementos 

móveis de máquinas 

9 – Pancada/entalamento por 

objeto ou ferramenta 

10 – Projeção de fragmentos ou 

partículas 

11 – Prisão entre máquinas ou 

objetos 

12 – Esmagamento por movimento 

de máquinas 

 

13 – Esforço excessivo 

14 – Exposição a temperaturas 

extremas 

15 – Contatos térmicos 

17 – Contatos elétricos 

18 – Contato com substância 

corrosiva ou quente 

19 – Exposição a radiações 

20 – Explosões 

21 – Incêndios 

22 – Causados por seres vivos 

23 – Atropelamento, choque e 

pancada com veículos 

24 – Acidentes de viação 

25 – Doença súbita 

26 – Equipamentos dotados de visor 

27 – Iluminação insuficiente 

28 – Ruído 

29 – Doenças profissionais causadas 

por agentes químicos 

30 – Doenças causadas por agentes 

físicos 

31 – Doenças profissionais causada 

por agentes biológicos 

32 – Outras doenças profissionais 

33 – Maternidade 

34 – Jovens 

35 – Trabalhador temporário 

 

 

 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Este exemplo de Mapa de Riscos foi retirado do Manual de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – volume 1.  

 

 

 



 

 
 

 
A Carta de Riscos é um método simples de avaliação 

de riscos que as questões relativas à SST inerentes a 

determinado posto de trabalho, tomando por base os 

seguintes parâmetros: 

 

1 - Tarefas/ operação - consiste na descrição dos 

principais conteúdos da tarefa ou da operação e 

realizar pelo trabalhador; 

 

2 - Equipamento - consiste na descrição dos 

equipamentos, máquinas, ferramentas ou outros 

equipamentos de trabalho utilizados no processo 

operativo; 

 

3 – Materiais – matérias-primas, substâncias, 

produtos e componentes utilizados nas tarefas; 

 

4 – Fatores de risco – atividade, situação ou ação a 

que o trabalhador se encontra exposto durante a 

execução do seu trabalho; 

 

5 - Riscos – descrição das situações que podem 

causar dano para a segurança e a saúde no trabalho 

que decorrem dos fatores de risco assinalados; 

 

6 – Medidas de prevenção – medidas necessárias para 

a eliminação ou redução dos riscos. 

Seguidamente é apresentado um exemplo de 

preenchimento da Carta de Riscos, por forma a 

proporcionar um melhor entendimento daquilo que foi 

acima referido. 

 

 

 

 

                

4 - Carta de 
Riscos 
 



 

Fonte: Este exemplo de Mapa de Riscos foi retirado do Manual de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – volume 1. 

Carta de Riscos de Serralheiro 

Tarefa/ Operação Equipamentos Materiais Fatores de Risco Riscos Medidas de Proteção 

- Marcar e cortar, 

desempenar, furar ou 

roscar, moldar peças 

de ferro; 

 

- Soldadura de 

metais, por arco 

elétrico ou chama 

oxiacetilénica; 

 

- Manutenção e 

lubrificação de 

máquinas e 

ferramentas; 

 

- Transporte de 

materiais, utilizando o 

empilhador ou 

manualmente. 

 

- Serra circular; 

- Esmeriladora; 

- Forja; 

- Torno de bancada; 

- Serrote; 

- Brocas; 

- Chaves (fendas, 

brocas); 

- Martelo; 

- Alicates; 

- Berbequim; 

- Máquina de soldar; 

- Empilhador; 

- Porta-paletes; 

- Diferencial; 

- Fresa; 

- Rebarbadora; 

- Mó de esmeril; 

- Engenho elétrico. 

.Óleos lubrificação 

das máquinas; 

.Solventes limpeza 

das peças; 

.Solda; 

.Tintas; 

.Diluentes. 

- Tarefas com 

equipamentos 

elétricos cortantes; 

- Exposição ao 

ruído; 

- Atividades com 

equipamentos de 

soldadura; 

- Exposição a 

poeiras, fumos, 

gases e vapores; 

- Contato com 

substâncias 

perigosas; 

- Elevação e 

transporte de 

cargas. 

-Cortes; 

-Afeções da função 

auditiva/ surdez; 

-Queimaduras; 

-Explosão; 

-Irritação ocular: 

-Projeção de 

limalhas; 

-Contato com 

substâncias 

perigosas; 

-Afeções da função 

respiratória; 

-Dermatoses; 

-Choques; 

-Quedas; 

-Posturas 

inadequadas; 

-Pancadas. 

- Procedimentos de 

segurança; 

- Verificação periódica e 

manutenção dos 

equipamentos de 

trabalho; 

- Formação dirigida; 

Proteção coletiva; 

- Extração localizada; 

- Equipamentos mecânicos 

de elevação e transporte 

certificados; 

- EPI: 

Vestuário de trabalho; 

Calçado adequado; 

Proteção auricular; 

Óculos de proteção; 

Capacete; 

Luvas. 



 

II – Instrumentos de 

Reivindicação 
 

 

Os Formulários que a seguir se apresentam devem 

ser encarados como instrumentos de interpelação à 

entidade patronal, tendo sido concebidos de acordo 

com as disposições previstas na legislação. 

 

Sempre que a entidade patronal não cumpra as 

disposições legais relativamente à participação dos 

trabalhadores e seus representantes na SST, deve o 

Representante dos Trabalhadores para a SST ou na 

sua falta os próprios trabalhadores revindicarem o seu 

efetivo cumprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

1 -  

 Formulários 
para a 
Participação 
dos 
Trabalhadores 
e seus 
Representantes 
na SST  
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Formulário n.º 1 - Incumprimento de obrigações por parte da entidade 

patronal 

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

(Diretor/Administrador/ Direção de Recursos Humanos)  

 

Assunto: Cumprimento de obrigações do empregador consagradas nos 

artigos 281.º e 282.º do Código de Trabalho e na Lei n.º 102/ 2009, de 10 

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

janeiro.   

 

Vimos por este meio solicitar que a administração da empresa dê cumprimento, 

com a maior brevidade possível, às suas obrigações em matéria de Segurança e 

Saúde no Trabalho, conforme o disposto no artigo 15.º da Lei n.º 102/ 2009, de 

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

janeiro, as quais consideramos prioritárias, as abaixo enunciadas: 

 

1.Integração da avaliação dos riscos para a Segurança e a Saúde do Trabalhado no 

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

as medidas adequadas de proteção, conforme disposto na alínea d) do artigo 15.º 

do diploma acima referido; 

 

2.O empregador suporta a totalidade dos encargos com a organização e o 

funcionamento do serviço de Segurança e de Saúde no Trabalho e demais sistemas 

de prevenção, incluindo exames de vigilância da saúde, avaliações de exposições a 

riscos, testes e todas as ações necessárias no âmbito da promoção da Segurança e 

Saúde no Trabalho, sem impor aos trabalhadores/as quaisquer encargos 

financeiros, conforme disposto no número 12 do artigo 15.º do diploma acima 

referido; 

 

O cumprimento destas obrigações é urgente, sendo que a falta de resposta às 

nossas solicitações será entendida como uma violação grave da entidade patronal 

às suas obrigações legais, relativamente à qual será dado o devido 

encaminhamento. 

 

Data:_____________ 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar)  

                                    

 ____________________ 

O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 2 - Exigência do cumprimento do direito à informação 

 

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

  

Para: 

_______________ 

 

(Diretor/Administrador/ Direção de Recursos Humanos)  

 

Assunto: Cumprimento do direito à informação dos/as trabalhadores/as no 

âmbito do artigo 282º do Código de Trabalho e no artigo 19.º da Lei n.º 

102/ 2009, de 10 de setembro, Regime Jurídico da Promoção da Segurança 

e Saúde no Trabalho, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro.    

 

Venho por este meio, na qualidade de Representante dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho eleito nesta empresa e, no exercício do direito à 

informação consagrado no artigo 282.º e 19.º dos diplomas acima enunciados, 

solicitar a devida e urgente prestação de informação relativa às seguintes matérias: 

 

1.As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e nas funções, tenham 

repercussão sobre a Segurança e Saúde no Trabalho; 

 

2.A avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no trabalho, incluindo os 

respeitantes aos grupos de trabalhadores sujeitos a riscos especiais. 

 

3.Relatório da formação em SST ministrada em ________ e_________, indicando 

as ações de formação, a temática ministrada, o número de horas e os 

trabalhadores envolvidos. 

 

4.Programa de formação em SST previsto para ______, com os elementos também 

solicitados no ponto 3. 

 

Aproveitando a oportunidade gostaríamos de notar que, ao abrigo da legislação 

vigente, existe um conjunto de matérias que carecem de parecer prévio dos RT’ 

SST, obrigação que, no entanto, não tem sido devidamente observada pela 

empresa e que esperamos seja acautelada de futuro. 

 

O cumprimento das obrigações acima elencadas é urgente, sendo que a falta de 

resposta às nossas solicitações será entendida como uma violação da entidade 

patronal às suas obrigações legais, relativamente à qual será dado o devido 

encaminhamento. 

 

 

Data:_____________ 

 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

_______________________ 

                                   ____________________ 

O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 3 – Exigência do cumprimento do direito à formação 

 
De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

Assunto: Cumprimento do direito à formação dos/as trabalhadores/as 

consagrados do artigo 282.º do Código de Trabalho e no artigo 20.º e 22.º 

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

n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    

 

Tendo presente que o direito à formação dos trabalhadores é um direito legalmente 

instituído, consagrado no artigo 282.º do Código de Trabalho e nos artigos 20.º e 

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

3/2014 de 28 de janeiro, vimos por este meio exigir o cumprimento deste direito 

legítimo, reiterando o disposto nos número abaixo referidos do artigo 20.º do 

referido normativo: 

 

1.O trabalhador deve receber uma formação adequada no domínio da segurança e 

saúde no trabalho, tendo em atenção o posto de trabalho e o exercício de 

atividades de risco elevado; 

 

2.A formação dos trabalhadores da empresa sobre segurança e saúde no trabalho 

deve ser assegurada de modo a que não possa resultar prejuízo para os mesmos; 

 

3.Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o empregador deve formar, em número 

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

trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas de primeiros socorros, de 

combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, bem como facultar-lhes 

material adequado. 

 

O cumprimento das obrigações acima elencadas é urgente, sendo que a falta de 

resposta às nossas solicitações será entendida como uma violação da entidade 

patronal às suas obrigações legais, relativamente à qual será dado o devido 

encaminhamento. 

 

 

 

Data:_____________ 

 

 

 

 

______________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

                                       ___________________ 

O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 3.1 – Exigência do cumprimento do direito à formação/ 

comunicação de realização de ação de formação.  
 

De: 

___________________ 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 _______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

Assunto: Cumprimento do direito à formação dos/as trabalhadores/as 

consagrado do artigo 282.º do Código de Trabalho e nos artigos 20.º e 22.º 

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

n.º 3/2014 de 28 de janeiro.    

 

Tendo presente que o direito à formação dos trabalhadores é um direito legalmente 

instituído, consagrado no artigo 282.º do Código de Trabalho e nos artigos 20.º e 

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

3/2014 de 28 de janeiro, vimos por este meio informar que os Representantes dos 

Trabalhadores para a SST eleitos nesta empresa pretendem frequentar um curso de 

formação em SST dirigido a representantes dos trabalhadores e a potenciais 

representantes dos trabalhadores.  

 

O referido curso tem início no dia ____/_____/______e terminará no dia 

____/_____/______, decorrendo entre as _____horas e as _____horas.  

 

Tendo em conta o disposto no número 1 e 2 do artigo 22.º, a frequência de tal 

curso inscreve-se no direito legítimo que nos assiste enquanto Representantes dos 

Trabalhadores para a SST, em nos ser assegurada formação permanente para o 

exercício das nossas funções. 

 

Certos que as nossas pretensões serão tidas em conta, 

Data:_____________ 

 

________________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

                                 __________________ 

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

 

De: 

___________________ 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 _______________ 

 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

Assunto: Cumprimento do direito à consulta dos trabalhadores consagrado 

no artigo 18.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação 

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

 

Vimos por este meio, no âmbito do direito à consulta consagrado no artigo 18.º do 

diploma acima enunciado, solicitar o pleno exercício deste direito legítimo sobre as 

seguintes matérias: 

 

1.A avaliação dos riscos para a SST, incluindo os respeitantes aos grupos de 

trabalhadores sujeitos a riscos especiais; 

 

2.As medidas de SST antes de serem adotadas ou, se forem de aplicação urgente, 

logo que seja possível, em caso de aplicação urgente das mesmas; 

 

3.As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e funções, tenham repercussão 

sobre a segurança e a saúde no trabalho; 

 

4.O programa e a organização da formação no domínio da SST; 

 

Aproveitando a oportunidade gostaríamos de sublinhar que: 

 

1.Ao abrigo da legislação vigente, existe um conjunto de matérias que carecem de 

parecer prévio dos RT’ SST, obrigação que, no entanto, não tem sido devidamente 

observada pela empresa e que esperamos seja acautelada de futuro. 

 

2.Para efeitos do exercício do direito à emissão de parecer decorrente do exercício 

do direito à consulta e, ainda, no disposto do número 2 do artigo 18.º do normativo 
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referido, solicitamos que nos seja facultado o acesso às informações técnicas objeto 

de registo, especificamente os seguintes documentos: 

 

- Os relatórios anuais da atividade de SST; 

- Os resultados de anteriores avaliações de riscos;    

- Os dados médicos coletivos não individualizados; 

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

organismos com competência no âmbito da SST. 

 

 

Ficando a aguardar o solicitado com a urgência possível, apresentamos os nossos 

cumprimentos 

 

 

Data:_____________ 

 

_________________________ 

O responsável da empresa ( a notificar) 

 ____________________ 

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

 

De: 

___________________ 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

_______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

 

Assunto: Cumprimento do direito à emissão de parecer escrito dos 

trabalhadores e seus representantes consagrado no número 1 do artigo 

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

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

 

 

Vimos por este meio, ao abrigo do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 18.º da Lei 102/ 

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

cumprimento ao direito de consulta dos trabalhadores, respeitante ao conteúdo das 

alíneas a) a m) do n.º 1 do normativo, apresentar o seguinte Parecer: 

 

 

1. ___________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

6_____________________________________________________ 

 

 

 

Certos que as nossas observações serão tidas em conta, 

 

 

 

Data:_____________ 

 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 6 – Exercício do direito de proposta para minimização de 

riscos profissionais 

 

 
De: 

___________________ 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 ______________ 

 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

Assunto: Cumprimento do direito à proposta nos termos do número 7 do 

artigo 18.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação 

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

 

Na qualidade de Representantes dos Trabalhadores para a SST eleitos nesta 

empresa, vimos por este meio, nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do normativo, 

exercer o nosso direito à proposta, tendo em vista a eliminação e a minimização 

dos riscos profissionais numa perspetiva da melhoria contínua das condições de 

segurança e saúde na empresa. 

 

Assim, propomos as seguintes medidas: 

 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________ 

 

Tendo em conta que as propostas enunciadas se assumem extremamente 

importantes para a melhoria das condições de segurança e saúde com 

consequência direta na redução das sinistralidades laboral, solicitamos, pois, com a 

urgência possível, a sua efetiva implementação. 

 

 

Certos que as nossas propostas terão o melhor acolhimento, 

 

 

Data:_____________ 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Formulário n.º 7 – Solicitação de intervenção das autoridades responsáveis 

pela inspeção 

 
 
De: 

___________________ 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________

(Inspetor Geral do Trabalho) 

 

 

Assunto: Solicitação de intervenção da autoridade responsável pela 

inspeção das condições de trabalho – ACT - no decorrer de incumprimento 

da legislação em vigor por parte da entidade patronal.  

 

Vimos por este meio, na qualidade de Representantes dos Trabalhadores para a 

SST eleitos nesta empresa em (….) e com tomada de posse em […] – conforme 

publicado nos BTE n.ºs […] de […] apresentar um conjunto de preocupações no 

âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, referentes à atuação da empresa […] ao 

abrigo do consagrado no n.º 5 do artigo 14.º da Lei 102/ 2009, com a redação 

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

 

Dado que, em mais de […] anos de mandato já decorrido, não nos tem sido 

possível obter por parte da empresa […] o cabal cumprimento da legislação 

referente à SST, pese embora as nossas muitas e reiteradas solicitações nesse 

sentido, não nos resta outra alternativa senão solicitar a intervenção da ACT para a 

reposição da mais elementar legalidade, nomeadamente no que às questões que 

apresentamos de seguida diz respeito. 

 

1.____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

 (descrever as situações que são alvo da incumprimento para inspeção) 

 

Certos da vossa colaboração e compreensão e aguardando que a mesma seja 

realizada de forma urgente. 

 

 

 

Atentamente 

 

_______________________________ 

 

Os Representantes dos Trabalhadores para a SST da […] 
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Formulário n.º 8 – Exigência do cumprimento da vigilância da saúde 

 

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

 

Assunto: Cumprimento do direito à vigilância da saúde nos termos do 

artigo 44.º e artigo 108.º da Lei n.º 102/ 2009, de 10 de setembro, com a 

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

 

 

 

Na qualidade de representantes dos trabalhadores para a SST eleitos nesta 

empresa, vimos por este meio, nos termos do n.º 3 do artigo 108.º do referido 

diploma, exigir o cumprimento da realização dos exames de saúde legalmente 

consagrados como obrigatórios, designadamente os previstos na alínea a) e b) do 

referido artigo. 

 

O cumprimento das obrigações acima elencadas é urgente, sendo que a falta de 

resposta às nossas solicitações será entendida como uma violação da entidade 

patronal às suas obrigações legais, relativamente à qual será dado o devido 

encaminhamento. 

 

 

 

 

 

Data:_____________ 

 

 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

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

 

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

_______________ 

 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

 

Assunto: Utilização do crédito de horas para o desenvolvimento das 

atividades de representação, nos termos do número 7 do artigo 21.º da Lei 

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

3/2014 de 28 de janeiro. 

 

 

 

Venho por este meio comunicar, na minha qualidade de Representante dos 

Trabalhadores para a SST e, respeitando a antecedência mínima prevista, que no 

próximo dia_______, pelas________horas, será utilizada ___________ horas do 

meu crédito de 5 horas mensais consagrado pelo número 7 do artigo 21.º da Lei 

102/ 2009, de 10 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 

de janeiro, para o exercício das minhas atividades de representação em matéria de 

SST.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Data:_____________ 

 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

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

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

 

Assunto: Solicitação de instalações e meios 

 

 

Na sequência do ato eleitoral ocorrido no passado dia ______e do qual resultou a 

eleição dos Representantes para a SST nesta empresa, e com tomada de posse em 

[…] – conforme publicado nos BTE n.ºs […] de […], solicitamos que ao abrigo do 

artigo 24.º da Lei 102/ 2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro, coloquem à disposição para o exercício das atividades de representação os 

seguintes dispositivos:  

 

 

1.º Disponibilização de instalações adequadas para o desenvolvimento das nossas 

atividades de participação e representação; 

 

2.º Disponibilização dos meios materiais e técnicos necessários para o 

desenvolvimento das nossas atividades de participação e representação; 

 

2.º Disponibilização de um espaço adequado à fixação de informação relativa à 

segurança e saúde e ao desenvolvimento das nossas atividades de participação e 

representação. 

 

 

 

Certos da vossa colaboração e aguardando que a mesma seja realizada de forma 

urgente 

 

 

Data:_____________ 

 

 

_________________________O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

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

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

 

Assunto: Solicitação de marcação de reunião mensal com a gestão a fim de 

discussão dos assuntos relacionados com a SST. 

 

 

Na sequência do ato eleitoral ocorrido no passado dia ______e do qual resultou a 

eleição dos Representantes para a SST nesta empresa, e com tomada de posse em 

[…] – conforme publicado nos BTE n.ºs […] de […], solicitamos que ao abrigo do 

artigo 25.º da Lei 102/ 2009, com a redação conferida pela Lei n.º 3/2014 de 28 de 

janeiro, seja fixada a data da reunião mensal a fim de serem discutidos e 

analisados os assuntos relacionados com as condições de segurança e saúde desta 

empresa.  

 

Relembramos que ao abrigo deste normativo, este é um dos direitos que nos 

assiste na qualidade de Representantes dos Trabalhadores para a SST e que no 

âmbito do dever de cooperação para a melhoria das condições de SST, tal assume, 

no nosso entendimento, uma importância fundamental.  

 

 

Certos da vossa colaboração e aguardamos que a nossa solicitação seja realizada 

de forma urgente. 

 

 

 

 

 

Data:_____________ 

 

 

 

______________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

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

 

 

De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

(Diretor/Administrador/Direção de Recursos Humanos)  

 

 

Assunto: Exercício do direito a faltas justificadas para Representantes dos 

Trabalhadores para a SST 

 

 

Venho por este meio comunicar, na minha qualidade de Representante dos 

Trabalhadores para a SST e, respeitando a antecedência mínima prevista, ao abrigo 

do artigo 409.º da Lei n.º 7/ 2009, de 12 de fevereiro, que no próximo dia_______, 

pelas________horas, irei estar ausente desta empresa, com vista ao exercício das 

minhas funções de representação em matéria de SST. 

 

 

Relembramos, ainda, que ao abrigo do normativo acima referido, tal ausência 

excedendo o crédito mensal das 5 horas, considera-se para todos os efeitos 

justificada, contando como tempo de serviço efetivo.  

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Data:_____________ 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar) 

 

 

                                       

____________________ 

O/os representante/s dos trabalhadores para a SST 
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Após a identificação de riscos através dos 

instrumentos referidos no capítulo I - Listas de 

Verificação, Questionário sobre condições de 

Segurança e Saúde no Trabalho e Mapa de Riscos 

- o RT’SST deve notificar esse risco à entidade patronal, 

por forma a serem tomadas todas as medidas com vista 

à sua eliminação ou adoção das adequadas medidas de 

prevenção e proteção com vista à reduzir os seus 

efeitos sobre a segurança e saúde.  

 

A comunicação de risco consiste num documento 

preenchido pelo RT’SST em que é feita a descrição do 

risco identificado no posto de trabalho, bem como as 

consequências para a saúde e segurança dos 

trabalhadores expostos a esse risco.  

 

Esta comunicação é dirigida ao empregador, 

sendo utilizado quando estamos perante um risco 

profissional especifico.   

 

Seguidamente é apresentado uma minuta de 

Comunicação de Risco, por forma a alcançar-se um 

melhor entendimento daquilo que foi acima referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

2 - 
Comunicação 
de Risco 
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De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

(Diretor/Administrador/ Direção de Recursos Humanos/Serviço de SST)  

 

Assunto: Comunicação de Risco (anexo) 

 

Os Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho do 

(…), eleitos em (…) e com tomada de posse em (…) – conforme publicado no BTE 

n.º (…) – vêm junto da empresa (…) apresentar uma comunicação de existência 

de risco na empresa (…), especificamente no posto de trabalho (…), em que se 

encontram expostos (….) trabalhadores e cuja exposição tem graves consequências 

para a saúde destes trabalhadores.  

 

Vimos, pois, por este meio solicitar que a administração da empresa dê 

cumprimento, com a maior brevidade possível, às suas obrigações em matéria de 

Segurança e Saúde no Trabalho, conforme o disposto no artigo 15.º da Lei n.º 

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

3/2014 de 28 de janeiro, nomeadamente: 

 

- 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; 

 

- Integração da avaliação dos riscos para a Segurança e a Saúde do Trabalhado no 

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

as medidas adequadas de proteção, conforme disposto na alínea d) do artigo 15.º 

do diploma acima referido; 

 

- Combate aos riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e 

aumentar os níveis de proteção; 

 

- 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 trabalhador; 

 

O cumprimento destas obrigações é fundamental, sendo urgente a tomada de 

medidas com vista à eliminação ou redução dos efeitos do risco em causa. Mais se 

acrescenta que a falta de resposta às nossas solicitações será entendida como uma 

violação grave da entidade patronal às suas obrigações legais, relativamente à qual 

será dado o devido encaminhamento. 

 

Data:_____________ 

 

_________________________ 

O responsável da empresa ( a notificar)  

     

                              

 __________________O/os Representante/s dos Trabalhadores para a SST 
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Comunicação de Risco Profissional 

 

 

 

Comunicação de Risco n.º_____  

Empresa: 

 

Local de Trabalho: 

 

Posto de Trabalho: 

 

Posto de Trabalho: 

 

 

Trabalhadores expostos ao risco: 

 

 

Descrição do risco: 

 

 

 

Queixas dos trabalhadores expostos resultantes da exposição ao risco: 

 

 

 

Observações: 

 

 

 

Data:   

___/___/______  

 

Assinatura RT’SST   

Assinatura responsável notificado  

__________________________ _________________________ 
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Este instrumento reivindicativo é, normalmente, 

utilizado quando os incumprimentos por parte da 

entidade empregadora são significativos e abordam, ao 

contrário da Comunicação de Risco, não apenas um 

risco profissional, mas um conjunto de situações a 

denunciar pelos Representantes dos Trabalhadores 

para a SST. 

 

Previamente à elaboração do Caderno 

Reivindicativo deve o RT’SST auscultar os 

trabalhadores e trabalhadoras por forma a reunir todas 

as informações necessárias. Por regra esta informação 

é conseguida através da ministração de um 

Questionário sobre Condições de Segurança e 

Saúde no Trabalho, tal como apresentado na 1.ª 

parte deste Guia.  

 

O Caderno Reivindicativo é constituído por 

várias páginas, sendo que cada risco profissional é 

reivindicado numa página autónoma.  

 

Numa primeira página, pode o RT’SST elaborar 

uma síntese das condições de Segurança e Saúde na 

globalidade, cabem aqui, eventuais reivindicações 

relativamente ao incumprimento dos direitos de 

participação dos/as trabalhadores/as – formação, 

informação, consulta, representação, proposta. 

 

Seguidamente é apresentado uma minuta de 

Caderno Reivindicativo por forma a clarificar o 

acima referido. 

 

 

 

 

 

                

3 – Caderno 
Reivindicativo 
sobre 
Condições de 
Segurança e 
Saúde no 
Trabalho 
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De: 

___________________ 

 

(Identificação do/s RT’SST) 

 Para: 

 

 ______________ 

(Diretor/Administrador/ Direção de Recursos Humanos/Serviço de SST)  

 

Assunto: Caderno Reivindicativo sobre Condições de Segurança e Saúde no 

Trabalho (anexo) 

 

Os Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho do 

(…), eleitos em (…) e com tomada de posse em (…) – conforme publicado no BTE 

n.ºs (…) – vêm junto da empresa (…) apresentar um conjunto de preocupações e 

reivindicações no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho, por claro 

incumprimento dos deveres da empresa nesta matéria. 

 

Dado que, em mais de (…) anos de mandato já decorrido, não nos tem sido 

possível obter por parte da empresa (…) o cabal cumprimento da legislação 

atinente à SST, pese embora as nossas muitas e reiteradas solicitações nesse 

sentido, resta-nos enviar Caderno Reivindicativo outra alternativa senão solicitar a 

intervenção da ACT para a reposição da mais elementar legalidade, nomeadamente 

no que às questões que apresentamos de seguida diz respeito. 

 

Serve o presente ofício para enviar Caderno Reivindicativo sobre Condições de 

Segurança e Saúde no Trabalho, tendo em conta  

 

Vimos, pois, por este meio solicitar que a administração da empresa dê 

cumprimento, com a maior brevidade possível, às suas obrigações em matéria de 

Segurança e Saúde no Trabalho, conforme o disposto no artigo 15.º da Lei n.º 

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

3/2014 de 28 de janeiro, nomeadamente: 

 

 

a)Evitar os riscos; 

b) Planificar a prevenção como um sistema coerente que integre a evolução 

técnica, a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e 

a influência dos fatores ambientais; 

c) 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; 

d) Integração da avaliação dos riscos para a segurança e a saúde do trabalhador 

no conjunto das atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo 

adotar as medidas adequadas de proteção; 

e) Combate dos riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e 

aumentar os níveis de proteção; 

f) 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 trabalhador; 
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g) Adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção 

dos postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de 

trabalho e produção, com vista a, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e 

o trabalho repetitivo e reduzir os riscos psicossociais; 

h) Adaptação ao estado de evolução tecnológica, bem como a novas formas de 

organização do trabalho; 

i) Substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

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

individual; 

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

desenvolvida pelo trabalhador. 

 

O cumprimento destas obrigações é fundamental, sendo urgente a tomada de 

medidas com vista ao cumprimento da legislação vigente para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, bem como ao cumprimento das prescrições mínimas de SST no 

que respeita aos trabalhadores em geral e aos locais de trabalho. 

 

Mais se acrescenta que a falta de resposta às nossas solicitações será entendida 

como uma violação grave da entidade patronal às suas obrigações legais, 

relativamente à qual será dado o devido encaminhamento. 

 

Data:_____________ 

 

 

_________________________ 

O responsável da empresa (a notificar)  

                                    

 ____________________ 

O/os Representante/s dos Trabalhadores para a SST 
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Caderno Reivindicativo sobre Condições de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 

Caderno Reivindicativo n.º_______  

Empresa: 

 

Local de Trabalho: 

 

 

Representante dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

Pág. 1 de (…) 

Observações: 

 

 

 

 

 

Data:   

___/___/______  

 

Assinatura dos representantes dos Trabalhadores SST 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Assinatura responsável notificado 

___________________________ 
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Caderno Reivindicativo sobre Condições de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 

 

Análise das Condições de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 2 de (…) 

 

Riscos Profissionais Identificados 

Identificação do Risco: 
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Descrição do Risco: 

 

Natureza e perigosidade: 

 

Locais de trabalho expostos ao risco: 

 

Trabalhadores expostos: 

 

Duração da exposição ao risco: 

Queixas dos trabalhadores expostos resultantes da exposição ao risco: 

 

Reivindicação de Medidas de Prevenção Coletivas 

 

 

 

Reivindicação de Medidas de Prevenção Individuais 

 

 

 

Reivindicação de outras Medidas de Prevenção 
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Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UGT 
 

 

 

 

 

 

Publicação elaborada com o Apoio: 

 

 

   


