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However beautiful the 

strategy, you should 

occasionally look at the 

results  

Winston Churchill 

 

 

 

 

 

http://www.quotationspage.com/quotes/Sir_Winston_Churchill/


OBJECTIVOS OPERATIVOS 

2 EIXOS FUNDAMENTAIS: 

 

- Desenvolvimento de políticas públicas coerentes e 

eficazes, resultado da articulação entre os vários 

departamentos da Administração Pública e que 

funcionem como motor da mobilização da 

sociedade; 

- Desenvolvimento da prevenção de riscos 

profissionais nas empresas, como pressuposto de 

uma melhoria efectiva das condições de trabalho. 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 1 – Desenvolver e consolidar uma cultura de 

prevenção entendida e assimilada pela sociedade: 
- Medida 1.1 – Realizar um Inquérito Nacional às Condições de Trabalho 

- Medida 1.2 – Conceber e implementar campanhas de 
consciencialização e sensibilização da opinião pública 

- Medida 1.3 – Revitalizar o Dia Nacional da Prevenção e Segurança no 
Trabalho 

- Medida 1.4 - Dar projecção adequada às iniciativas da Semana 
Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho 

- Medida 1.5 – Estabelecimento de acordos com meios de comunicação 
social para divulgação de mensagens e emissão de programas 

- Medida 1.6 – Dinamizar programas de prevenção de riscos 
profissionais na Admin. Pública central, regional e local 

- Medida 1.7 – Desenvolver, em articulação com o PNDT programas de 
prevenção em meio laboral para combater o alcoolismo e outras 
toxicodependências 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 2 – Aperfeiçoar os sistemas de informação 

no domínio da SST: 
 

 

- Medida 2.1 – Reestruturação do sistema estatístico de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais 

- Medida 2.2 – Criação de um modelo único de participação de AT e 

mapa de encerramento de processos para AP e sector privado 

- Medida 2.3 – Recolha, tratamento e disponibilização de informações 

sobre ATs e doenças profissionais pela ACT 

- Medida 2.4 – Assegurar um efectivo diagnóstico das doenças 

profissionais 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 3 – Incluir nos sistemas de educação e 

investigação abordagens no âmbito da SST: 
 

- Medida 3.1 – Reforçar a inclusão de matérias de SST na aprendizagem 

a partir do 1º Ciclo do Ensino Básico 

- Medida 3.2 – Apoiar a formação de professores em SST e a produção 

de conteúdos informativos e materiais pedagógicos 

- Medida 3.3 – Promover, no sistema de formação profissional, a 

integração de conteúdos curriculares reportados à especificidade da 

PRP nas diferentes áreas de formação e incluir os referenciais de SST 

nos Planos Nacionais de Formação Profissional 

- Medida 3.4 – Dinamizar a integração de conteúdos de SST nas 

estruturas curriculares dos cursos de licenciatura 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 4 – Dinamizar o Sistema Nacional de 

Prevenção de Riscos Profissionais: 
 

 

 

- Medida 4.1 – Promover a troca de informação entre as entidades da 

RNPRP 

 

- Medida 4.2 – Divulgar informação sobre as entidades integrantes da 

RNPRP através da ACT 

 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 5 – Melhorar a coordenação entre os 

serviços públicos com competências no domínio da 

SST: 
 

- Medida 5.1 – Definir e implementar mecanismos de articulação entre 

os serviços com competências inspectivas, preventivas e promotoras 

da saúde com implicações na SST 

 

- Medida 5.2 – Promover uma estreita articulação entre as estruturas da 

Administração Pública com atribuições e competências na SST do 

Continente e das Regiões Autónomas 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 6 – Concretizar, aperfeiçoar e simplificar 

normas específicas de SST: 
- Medida 6.1 – Participação na Revisão do Código do Trabalho 

- Medida 6.2 – Ratificação da Convenção 167 da OIT e adopção da 
Recomendação 175 da OIT 

- Medida 6.3 – Ratificação da Convenção 184 da OIT e adopção da 
Recomendação 192 da OIT 

- Medida 6.4 – Ratificação da Convenção 187 da OIT e adopção da 
Recomendação 197 da OIT 

- Medida 6.5 – Conclusão da elaboração do Regulamento de Segurança 
no Trabalho para os estaleiros de construção 

- Medida 6.6 – Conclusão da elaboração das normas definidoras do 
exercício da coordenação de segurança na construção 

- Medida 6.7 – Elaboração de normas específicas para a agricultura 

- Medida 6.8 – Revisão e elaboração de normas específicas de SST para 
o sector das pescas 

 



POLÍTICAS PÚBLICAS  

Objectivo 7 – Implementar o modelo orgânico da ACT: 
 

 

 

- Medida 7.1 – Implementar o modelo orgânico da ACT em todo o país 

 

 

- Medida 7.2 – Reforçar os meios humanos, materiais e técnicos da 

ACT, nomeadamente promovendo a existência de técnicos com 

competências em SST nos serviços desconcentrados 



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 8 – Promover a aplicação efectiva da 

legislação de SST, em especial nas PMEs: 

 
- Medida 8.1 – Para as empresas em que a SST seja assegurada pelo 

empregador ou trabalhador designado, deverão ser criados 

documentos explicitos mas simples e adaptados à realidade sectorial 

para a integração plena da prevenção na actividade produtiva 

- Medida 8.2 – Disponibilização de manuais de auto-avaliação 

- Medida 8.3 – Publicação de guias de aplicação 

- Medida 8.4 – Disponibilização de informação técnica sobre aplicação 

da legislação, em especial para PMEs na página da ACT, incluindo 

informação dirigida a trabalhadores migrantes 

- Medida 8.5 – Concretizar a Resolução 24/2003 da AR sobre utilização 

de amianto em edifícios públicos 



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 8 – Promover a aplicação efectiva da 

legislação de SST, em especial nas PMEs: 

 
- Medida 8.6 – Elaboração de guias técnicos com orientações práticas 

para actividades em que possa haver exposição a amianto 

- Medida 8.7 – Regular o processo de certificação das empresas para a 

remoção do amianto 

- Medida 8.8 – Consagrar nos planos da ACT acções preventivas e 

inspectivas prioritariamente dirigidas para empresas ou locais de 

trabalho onde, nos últimos 3 anos tenham ocorrido acidentes mortais 

ou graves 



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 9 – Melhorar a qualidade dos serviços de 

SST e incrementar competências dos intervenientes: 
- Medida 9.1 – Privilegiar e incentivar os serviços internos 

- Medida 9.2 – Estabelecer incentivos de formação para trabalhadores 

designados e empregadores 

- Medida 9.3 – Promover alterações legislativas para agilizar os 

procedimentos de autorização de serviços externos de SST 

- Medida 9.4 – Desenvolver auditorias aos serviços externos 

autorizados 

- Medida 9.5 – Reforçar as auditorias aos cursos de formação em SST 

homologados 

- Medida 9.6 – Estabelecer um programa de auditorias aos serviços 

internos, prioritariamente dirigido a empresas com relevância social e 

económica, para avaliar os serviços e identificar boas práticas 



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 9 – Melhorar a qualidade dos serviços de 

SST e incrementar competências dos intervenientes: 
- Medida 9.7 – Plano de visitas inspectivas aos serviços internos, 

incidindo prioritariamente sobre sectores e empresas com maior 

índice de sinistralidade e tendo em conta os riscos emergentes 

- Medida 9.8 – Conceber e implementar um sistema de avaliação da 

qualidade dos serviços de SST 

- Medida 9.9 – Proceder à simplificação do modelo de relatório anual de 

actividades dos serviços de SST, com eventual fusão com o modelo 

1360 

- Medida 9.10 – Incentivar e apoiar financeiramente a formação de 

técnicos e técnicos superiores de SHT 

- Medida 9.11 – Reavaliar a organização e duração da formação inicial 

em SHT, em especial do nível 3  



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 9 – Melhorar a qualidade dos serviços de 

SST e incrementar competências dos intervenientes: 

 
- Medida 9.12 – Restringir a formação de técnicos superiores de SHT a 

entidades de ensino superior e outras entidades idóneas 

- Medida 9.13 – Definir entre a ACT e a DGS metodologias e 

procedimentos agilizadores do processo de autorização das empresas 

prestadoras de serviços 

- Medida 9.14 – Dinamizar e apoiar a formação de médicos do trabalho 

- Medida 9.15 – Elaborar com a DGS um guia geral e guias sectoriais de 

orientação para as actividades de vigilância da saúde dos 

trabalhadores 

- Medida 9.16 – Promover a formação de jovens empresários em SST e 

gestão da segurança nas PMEs 



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 10 – Aprofundar o papel dos parceiros 

sociais e implicar empregadores e trabalhadores na 

melhoria das condições de trabalho nas empresas: 

 
- Medida 10.1 – Institucionalizar mecanismos de concertação social 

sectorial nos sectores com maiores índices de sinistralidade 

- Medida 10.2 – Dinamizar a constituição de comissões paritárias de 

SST a implementar nas grandes obras 

- Medida 10.3 – Incentivar a introdução de matérias de SST na 

negociação colectiva 

- Medida 10.4 – Acompanhar em sede de CNHST a implementação dos 

acordos estabelecidos no âmbito do diálogo social europeu em 

matérias de SST  



PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS  

Objectivo 10 – Aprofundar o papel dos parceiros 

sociais e implicar empregadores e trabalhadores na 

melhoria das condições de trabalho nas empresas: 

 
- Medida 10.5 – Promover, incentivar e apoiar financeiramente a 

formação de representantes dos trabalhadores, trabalhadores 

designados e empregadores 

 

- Medida 10.6 – Reequacionar e clarificar as formas de participação dos 

trabalhadores na SST, designadamente na sua relação com os 

serviços de prevenção, internos ou externos 

 



59 MEDIDAS 

14 CONCLUÍDAS 

32 EM EXECUÇÃO 

13 POR INICIAR 

EM JANEIRO 2009 

5 CONCLUÍDAS 

32 EM EXECUÇÃO 

22 POR INICIAR 

 



    

   Every day you may make progress. Every 

step may be fruitful. Yet there will stretch 

out before you an ever-lengthening, ever-

ascending, ever-improving path. You know 

you will never get to the end of the 

journey. But this, so far from discouraging, 

only adds to the joy and glory of the climb. 

Winston Churchill  
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