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PMEs, um problema para a gestão da SST?

ØMais...
O desempenho de SST e o nível de cultura de segurança de uma empresa com a mesma dimensão pode
ser completamente diferente!

Categoria de empresa Efetivo Volume de negócio Balanço total

Micro < 10 ≤ 2 milhões de euros ≤ 2 milhões de euros

Pequena 10 - 49 ≤ 10 milhões de euros ≤ 10 milhões de euros

Média 50 - 249 ≤ 50 milhões de euros ≤ 43 milhões de euros

Tabela 1: Efetivos e limiares financeiros que definem as categorias de empresas (Recomendação da Comissão, de 6 de
maio de 2003)

As PMEs são importantes impulsionadoras do crescimento económico, inovação e emprego.



O problema...
RECURSOS LIMITADOS
Humanos, económicos e tecnológicos. 

PMEs

1

2

3

4

ELEVADOS INDICADORES DE SINISTRALIDADE LABORAL
Índice de frequência de acidentes mais elevado e
consequências mais graves em comparação com as grandes
empresas.

GESTÃO DE RISCO MAIS POBRE
Avaliações de risco com baixa qualidade; Menos formação 
em SST e com pior qualidade.

LEGISLAÇÃO E BUROCRACIA
A legislação nem sempre considera o contexto e as 
parDcularidades das PMEs.



O problema...

Empregador/Gestor...

Ø São responsáveis por muitas tarefas de gestão diferentes.

Ø Têm, em geral, baixo nível de conhecimento sobre os riscos

da empresa.

Ø A sua perceção de risco é particularmente crítica, tendo

implicações no desempenho de segurança.



O problema...

Figura 1: Acidentes de trabalho não fatais, por
tamanho de empresa e atividade económica, EU-27,
2018. Fonte: Eurostat, 2022

Figura 2: Acidentes de trabalho fatais, por tamanho de
empresa e atividade económica, EU-27, 2018. Fonte:
Eurostat, 2022



O problema...

Ø Os atos inseguros são um dos fatores mais importantes na ocorrência de acidentes de
trabalho (Hinze et al., 2005; Garrett & Teizer, 2009).

Ø O baixo conhecimento sobre SST tem sido apontado como um fator importante para a
ocorrência de acidentes de trabalho (Aluko et al., 2016).

Condições perigosas Atos inseguros



O problema...
Ø Envolvimento dos trabalhadores e

empregadores.

Ø Cultura de segurança.

Ø Comunicação.

Ø Investimento em SST.

Ø Tempo.

Ø …



PMEs e a SST – o que tem sido feito? 



Resolução do Conselho de 
Ministros nº 77/2015

PMEs e a SST – o que tem sido feito? 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO 2015-2020 — «POR UM 
TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E PRODUTIVO»



Gestão da Prevenção dos Riscos Profissionais
Tabela 2: Exemplos de práticas de gestão da SST (adaptado de Brun e Loiselle, 2002)

Nível Dimensão Organizacional Dimensão técnica Dimensão humana

Estratégico

Desenvolver uma política de SST Influenciar decisões técnicas 
estratégicas 

Promover a SST entre a gestão de 
topo

Atribuir um orçamento para a SST Desenvolver normas e procedimentos 
para a utilização de máquinas 

Promover a SST entre os 
trabalhadores

Avaliar o desempenho anual de 
SST

Fornecer recomendações relacionadas 
com a segurança

Envolver os supervisores/ 
encarregados nas mudanças ao 
nível da SSO

Operacional

Aplicar a política e os 
procedimentos 

Realizar estudos sobre problemas 
técnicos de segurança 

Informar os trabalhadores

Gerir documentação Identificar perigos Formar os trabalhadores

Investigar acidentes de trabalho Avaliar o risco Reunir com os trabalhadores para 
discutir a SST



Modelo de organização dos serviços de SST e acompanhamento:

Ø Normalmente serviços externos.

Constrangimentos à atuação dos Técnicos de Segurança no Trabalho:

Ø Número de visitas por ano e tempo despendido.

Ø Relevância dada pelos empregadores à atividade dos serviços externos e à SST.

“Os empregadores têm uma perceção errada em relação aos serviços externos de SST.” (Costa et al., 2020)

“Os serviços de consultoria em SST impõem visitas a inúmeras empresas num dia de trabalho.” (Costa et al., 2020)

“ É difícil fazer com que eles entendam que em parte é algo positivo, algo que é bom para eles criarem uma rotina
à volta disso [gestão da SST], mas também que é exigido por lei. Às vezes, pode ser um desafio, principalmente
quando se trata de empregadores mais velhos.” (Hagqvist et al., 2020).
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Acompanhamento dos serviços externos de SST:

Ø Estudos mostram que empresas com maior acompanhamento por parte dos serviços externos

de SST têm melhor desempenho (Rodrigues et al., 2020).

“É importante que os empregadores conheçam o papel dos serviços de consultoria em SST e

optem por aqueles que proporcionem um bom acompanhamento.” (Costa et al. 2020)

Gestão da Prevenção dos Riscos Profissionais – Boas prá3cas



Também tem sido enfatizado, como tendo impacto no desempenho de SST:

Ø Existência de política e/ou objetivos para a SST.

Ø Mecanismos para o registo e análise de acidentes de trabalho.

Ø Informação aos trabalhadores sobre os riscos.

Ø Existência de canais de comunicação.

Ø Formação dos trabalhadores em matéria de SST.

Ø Avaliação de risco.

Ø Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 9001 ou ISO 14001).

Ø Envolvimento da gestão e tempo dedicado à SST.
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Constrangimentos - Qualidade da avaliação de risco:

Ø Muitas vezes superficial.

Ø Identificação de perigos e riscos com baixo nível de detalhe.

Ø Métodos qualitativos para avaliação de risco quer para a segurança, quer para e saúde.

Avaliação de risco

Boas práticas:

Ø Planear a avaliação de risco tendo em consideração o tamanho da empresa, o nível

de risco, os recursos e as competências.



Hazard identification techniques
Process life cycle 

phase
Applicability to 

SMEs
Time and cost requirements

Checklists Any phase Very applicable Moderately quick and expensive
“What if?” Analysis Any phase Applicable Moderately quick and expensive

HAZOP Any phase Slightly applicable Time consuming and expensive

Pre-HAZOP Design stage Slightly applicable Quick and inexpensive

Preliminary Hazard Analysis (PHA) Design/operation Slightly applicable Moderately quick and expensive

Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA)

Design/operation/mo
ds

Slightly applicable Time consuming and expensive

Human Reliability Analysis Operation/mods Slightly applicable Time consuming and expensive

Fonte:  Gould et al.(2002) in Rodrigues et al. (2018)

Avaliação de risco



Boas práticas:

Ø Estudos mostram que Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho contribuem para a
melhoria da gestão dos riscos profissionais.

Ø Ramos et al. (2020) mostraram que a implementação de um sistema integrado de gestão
contribuiu para a melhoria no registro de acidentes de trabalho e para um maior envolvimento
dos trabalhadores nas atividades de gestão de risco.
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“ (...) A perceção de risco aumentou à medida que o sistema de gestão evoluiu, uma vez que as ações de SST são
realizadas com frequência e os incidentes/acidentes são mais relatados pelos trabalhadores, o que em parte
significa que eles estão mais atentos.” (Ramos et al., 2020)

“(...) o sistema de gestão implementou processos que implicam um maior controlo e mais rigor no cumprimento
da legislação de SST, pelo que existiu uma maior participação dos colaboradores na gestão de risco.” (Ramos et
al., 2020)



Boas práticas:

Ø Estudos mostram que a formação em SST tem impactos em diferentes indicadores de
SST:

• Mudança de comportamentos de segurança;

• Melhorias ao nível da perceção de risco;

• Melhorias ao nível do conhecimento em matéria de SST.

• Maiores níveis de clima de segurança.

• Cumprimento de requisitos legais.

• Maior motivação.

Ø Métodos de formação mais ativos têm sido associados a melhores resultados (Barros
et al., 2020; Hedlund et al., 2016).
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Direções futuras

A forma como o 
trabalho é realizadoQuem faz o trabalho Local e tempo em que 

o trabalho é realizado

Futuro do trabalho

Trabalhadores part-
time e temporários

Subcontratados

Automação

Robotização
Teletrabalho

Horários flexíveis

DigitalizaçãoMão de obra 
envelhecida



Direções futuras

Quadro Estratégico de Saúde e Segurança no Trabalho 

2021-2027

Ø Antecipar e gerir a mudança no novo mundo do trabalho.

Ø Melhorar a prevenção de doenças e acidentes relacionados com o trabalho.

Ø Aumentar o grau de preparação para eventuais ameaças futuras para a saúde.

Ø Desenvolver ferramentas de apoio e orientações para os empregadores, em especial de

micro e pequenas empresas, para cumprirem a legislação em matéria de SST.
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