
 

 

N/Ref. 168/12                     Angra do Heroísmo, Outubro de 2012 

 
Assunto: SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

 

 

Caro Associado,  

 

Saiba todos os passos em relação à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho que a 

sua empresa tem de cumprir, por legislação! 

 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, vem por este meio relembrá-lo, que o art. 281º 

do Código de Trabalho, prevê que todas as empresas devem garantir a organização e o 

funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, sendo na 

Regulamentação do Código do Trabalho (Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro), que se verifica 

as disposições gerais da organização dos referidos serviços. 

Todas as empresas são obrigadas a elaborar o relatório anual da atividade de serviço de 

segurança e saúde no trabalho. Devem apresentá-lo no período compreendido entre 15 de 

Fevereiro e 15 de Maio de cada ano, podendo optar pelo preenchimento online ou pela 

entrega do mesmo no site do Observatório do Emprego e Formação Profissional. 

Ou seja, as empresas cuja atividade não seja de risco elevado e que empreguem até 9 

trabalhadores têm, elas próprias, de ter um elemento capaz de exercer as atividades de 

segurança no trabalho. Para isso, basta que esse elemento destacado possua formação 

adequada e permaneça habitualmente no estabelecimento. Não precisam, portanto, de dispor 

de um técnico superior de higiene, saúde e segurança no trabalho a tempo inteiro a exercer a 

atividade.  

Nesse sentido, a CCAH propõe-lhe:  

- A elaboração de uma auditoria no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho às 

microempresas, com apresentação de relatório onde constarão as medidas preventivas a 

aplicar. Para as microempresas até 9 trabalhadores, a realização da auditoria não é obrigatória 

por lei, sendo que poderá ser um auxílio para que possa cumprir com os requisitos mínimos 

exigíveis. O investimento é de 50€, em parceria com a empresa Riscogest. 



 

 

- A frequência de uma formação em Higiene e Segurança no Trabalho, de forma a poder 

cumprir com o mínimo exigível por lei, isto é, possuir um colaborador com formação 

adequada na área. A CCAH vai promover uma formação de Higiene Saúde e Segurança no 

Trabalho, direcionado para microempresas, de 12 a 23 de Novembro, em Angra do Heroísmo. 

Pode inscrever-se em http://www.ccah.eu/formacao/ver.php?id=451.  

Na organização dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, as empresas com 10 

ou mais trabalhadores podem adotar uma das seguintes modalidades: 

a) Serviços internos: estes são criados pelo empregador e abrangem exclusivamente os 

trabalhadores que prestam serviço na empresa. 

 

As empresas ou estabelecimentos obrigadas a ter Serviços internos são as seguintes: 

� As que tenham pelo menos 400 trabalhadores no mesmo estabelecimento ou no 

conjunto dos estabelecimentos distanciados até 50 km daquele que ocupa maior 

número de trabalhadores e que, com este, tenham pelo menos 400 trabalhadores; 

� O estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos que desenvolvam atividades de 

risco elevado, a que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores. 

� Para efeitos do número anterior, considera-se serviço interno o serviço prestado por 

uma empresa a outras empresas do grupo desde que aquela e estas pertençam a 

sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo.  

Para cumprimento do exercício das atividades supra mencionadas, este depende de 

autorização concedida pelo organismo do ministério responsável pela área laboral 

competente. 

 

Estão dispensadas dos serviços internos as empresas que: 

� Não exerçam atividades de elevado risco; 

� Apresentem taxas de incidência e de gravidade de acidentes de trabalho, nos últimos 

dois anos, não superiores à média do sector; 

� Não tenham registo de doenças profissionais contraídas ao serviço da empresa; 



 

 

� O empregador não tenha sido punido por infrações muito graves no âmbito da 

segurança e saúde no trabalho, praticadas no mesmo estabelecimento, nos últimos 2 

anos; 

� Tenha sido verificado o respeito pelos valores limite de exposição a substâncias ou 

fatores de risco, através de uma análise aos relatórios. 

b) Serviços comuns ou externos: Se na empresa ou no estabelecimento não houver 

meios suficientes para desenvolver as atividades integradas no funcionamento do 

serviço de segurança e de saúde no trabalho por parte do serviço interno. Pode, ainda, 

utilizar técnicos qualificados em número suficiente para assegurar no todo ou em 

parte o desenvolvimento dessas atividades. 

 

Salienta-se, novamente, que todas as empresas são obrigadas a elaborar o relatório anual da 

atividade de serviço de segurança e saúde no trabalho.  

Os elementos necessários ao preenchimento do referido relatório por meio informático são 

fornecidos pelo Observatório do Emprego e Formação Profissional, sendo remetido cópia do 

ficheiro informático à Inspeção Regional do Trabalho e à Direção Regional de Saúde. 

Poderá consultar na integra esta legislação em www.dre.pt ou no do site desta Câmara do 

Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1351081832.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direção. 


