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“O passado é o maciço de 

reacção em que se apoia o 

presente para construir o 

futuro”. 



Nota prévia: 

O que se dirá a seguir reflecte 

a nossa visão particular do 

percurso da função SST nos 

últimos 20 anos com enfoque 

em momentos que, para nós, 

foram marcantes. 

Muito provavelmente outros 

terão visão diferente, quiçá 

oposta, e como tal, opiniões 

divergentes quando 

procurarmos perspectivar o 

que será o “bom caminho”. 



Caso Expo 

Dono de Obra 

 Procurou 
aplicar a 
Directiva 
Estaleiros com 
o apoio da IGT. 

Ent. Executante 

 Aceitou, com 
reservas, a 
experiência. 

IGT 

• Mudou 
comportamentos  

• Procurou 
adequar a 
linguagem 

• Grande confusão 
de conceitos 

• Alguma reacção 
à mudança. 



Publicação do DL 155/95 

Dono de Obra 

 Procurou arranjar 
uma estratégia 
para alijar 
responsabilidades 
(Coordenador da 
E.E.). 

 

 

Ent. Executante 

• Assumiu a 
coordenação 
confundindo-a 
com a função 
segurança 

• Investiu em 
EPC 

• Contratou 
TSHT. 

IGT 

• Agente 
pedagógico 

• Tomada de 
medidas 

• Dinamizador 

• Diálogo com as 
empresas 

• Tensões 
internas (modo 
de 
pensar/modo 
de actuar). 



Mediatização 

Dono de Obra 

 Desorientado, 
assumiu atitudes 
incoerentes 

 Procurou 
transferir 
responsabilidade 

 Refugiou-se nos 
formalismos. 

Ent. Executante 

• Ficou atónita 

• Procurou diluir a 
cadeia de 
responsabilidades 

• Acelerou a cadeia 
de 
subcontratação 

• Escondeu o mais 
possível o que se 
passava em obra. 

IGT 

• Reforço da 
função 
inspectiva 

• Visibilidade por 
intervenção 
mediática 

• Actuação 
coerciva 
(autoridade → 

autoritarismo). 



Estádios de futebol 

Dono de Obra 

 Assumiu 
algum 
protagonismo 
em matéria de 
exigências. 

 A visibilidade 
obrigou a uma 
adesão, pelo 
menos 
aparente, à 
prevenção de 
acidentes. 

Ent. Executante 

• Procurou 
organizar-se 

• Começou a 
assumir a 
segurança como 
responsabilidade 
da obra 

• Deu 
protagonismo ao 
TSHT. 

IGT 

• Estabeleceu 
uma estratégia 

• Especializou-se 

• Interferiu 
activamente 

• Definiu 
metodologias  

• Uniformizou 
procedimentos 

• Criou 
contradições 
legislativas. 



Vigência do DL 273/03 

Dono de Obra 

• Reacção 
violenta (DO de 
obra pública) 

• Começou a 
assumir a 
coordenação de 
segurança 
(obra) 

• O Coordenador 
de Segurança, 
elemento activo 
da função SST 

• Difundiu-se 
cada vez mais 
um sistema de 
SST. 

Ent. Executante 

• Reagiu 
fortemente à 
adopção do 
sistema de SST 

• Readaptou a 
função 
segurança às 
novas 
exigências/con
formidades 

• Integrou 
(parcialmente) 
os princípios 
gerais de 
prevenção na 
produção. 

IGT 

• Fez 
inicialmente 
um esforço 
assinalável 
para difundir a 
nova filosofia 

• Retraiu-se e 
fechou-se  

• Assumiu papel 
policial 

• Não assumiu o 
sistema que ela 
própria 
divulgou. 



Na actualidade 

Dono de obra 

 Descobriu o PSS como elemento para transferir, gratuitamente, 

para o Empreiteiro obrigações em campos que nem sempre têm a 

ver com a segurança; 

 Inventou o dito Gestor de Segurança, a nomear pela E.E., como 

responsável pelo cumprimento da legislação em obra esquecendo-

se que o D.O. é, no sistema que está subjacente ao DL 273, “cabeça 

de cartaz”; 

 Com a externalização da Coordenação de Segurança baseada 

unicamente no critério de custo e sem capacidade crítica sobre ela, 

o Coordenador de Segurança torna-se, muitas vezes, fonte de 

conflito na Fiscalização; 

 Por sua vez, a Coordenação de Segurança, sem capacidade para 

intervir tecnicamente refugia-se na verificação das conformidades 

burocráticas (papel do papel). 



Na actualidade 

Entidade Executante 

 Cada vez mais externaliza os serviços de SST nas obras o que 

desintegra a segurança do processo produtivo; 

 O TSHT em conjunto com a Coordenação de Segurança, também 

incorrectamente externalizada, criam uma realidade paralela em 

obra, do tipo second life; 

 As subempreitadas integrais, em que o subempreiteiro assume não 

uma ou várias operações mas sim a totalidade de uma ou várias 

actividades, distanciam a E.E. da frente de obra destruturando a 

cadeia de responsabilidades; 

 A ideia generalizada que os art.º 20º e 21º do DL 273/03 são uma 

obrigação da função segurança confina ainda mais os TST ao 

escritório com prejuízo evidente das frentes de trabalho. 



Na actualidade 

Inspecção Geral do Trabalho 

 Cada Delegação e, algumas vezes dentro dela, cada Inspector têm 

visões particulares sobre o gesto inspectivo fazendo parecer que 

existem referenciais legislativos regionais (interpretação distorcida 

da independência do Inspector do Trabalho?); 

 Nunca houve tanta facilidade de acesso à estrutura da IGT e, 

paradoxalmente, nunca terá sido tão difícil o diálogo; 

 Os Inspectores de Trabalho vêm progressivamente perdendo a 

linguagem técnica da construção e, consequentemente, substituem 

a competência pela autoridade; 

 A IGT, que quase nunca assumiu verdadeiramente o sistema 

imposto pelo DL 273/03, alheou-se completamente dos 

referenciais do sistema não prestando a atenção devida ao PSS em 

projecto e ao seu desenvolvimento. 



Evolução da sinistralidade no período em análise (estimativa) 
 

Valores Estimados indirectamente a partir de: 

 Relatórios anuais da sinistralidade de empresas 

 Dados dispersos de sinistralidade ponderados a partir da 

pirâmide de  Heinrich e Blake 

 Evolução dos prémios dos seguros de acidentes de trabalho 

IF ≈ 170 Período de 1992 a 2011 IF ≈ 20 



Evolução aparente da génese  dos acidentes de 
1992/2012 

Acidente de origem tecnológica - os trabalhadores expostos ao 

risco não contribuíram para a sua génese. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015

AT origem comp. AT origem tecno.

Acidente de origem comportamental - os trabalhadores expostos 

contribuíram, por acção ou omissão, para a génese do risco. 



No futuro 

Dono de Obra / Entidade Executante / Inspecção do Trabalho 

 Assumir, de uma vez por todas, que a construção é um caso à parte 

na indústria e, como tal, deve ter tratamento específico; 

 Retomar o diálogo social sectorial valorizando sobretudo a vertente 

técnica; 

 Regular a actividade do Coordenador de Segurança, nomeadamente 

assumindo-a como uma profissão (como se verifica na prática); 

 Proceder à revisão do Decreto 41821, de 1958; 

 Criar instrumentos adaptativos que mantenham a legislação 

ajustada à realidade dinâmica da construção (p. ex., seguindo o 

modelo francês); 

 A IGT assumir-se como regulador da função SST na construção, 

assegurando o necessário equilíbrio entre os vários agentes em 

presença.  



Mas e sobretudo, não nos poderemos esquecer, todos 

e cada um, que a razão de ser primordial da SST é 

prevenir os acidentes e melhorar as condições de 

trabalho. 

 

Obrigado pela atenção!  


