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Introdução 
    
Este trabalho tem como base os requisitos da Norma Portuguesa 4397:2001 (Sistemas 

de gestão da segurança e saúde no trabalho – Especificações) e os requisitos da Norma 

Portuguesa 4410:2004 (Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho - Linhas de 

orientação para a implementação da norma NP 4397 ) 

 

A Norma Portuguesa 4397:2001 contem os requisitos necessários para implementar um 

sistema de gestão da prevenção da Segurança e Saúde do Trabalho numa empresa, 

permitindo às empresas / instituições controlar os seus riscos para a Segurança e Saúde 

no Trabalho e melhorar o seu desempenho. 

 

A Norma Portuguesa 4410:2004 menciona os requisitos específicos da norma NP 4397 

e refere como se deve implementar e enquadrar a NP 4397 numa empresa ou instituição. 

 

Estas Normas não são obrigatórias, ou seja, as empresas/instituições não são obrigadas a 

cumpri-las, servindo apenas estas normas como recomendação para a implementação de 

um SGPSST. 

 

Existem inúmeras vantagens da implementação de um sistema de gestão da prevenção 

da Segurança e Saúde do Trabalho numa empresa/instituição, destacando-se entre eles 

os seguintes: 

 

� Uma maior eficácia dos processos de trabalho 

� Um aumento da produtividade 

� Diminuição do número de acidentes do trabalho e com isso menores encargos 

financeiros com a sinistralidade 

� Maior motivação e satisfação por parte dos trabalhadores 

� Melhoria da imagem da empresa/instituição. 

� Eliminar ou minimizar o risco para os trabalhadores e terceiros que possam estar 

expostos a riscos para a SST associados às suas actividades. 
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O Sistema de Gestão da Prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho de uma 

organização passa por várias fases antes da sua implementação e funcionamento, 

nomeadamente por uma fase inicial no qual deve ser criada uma política da SST, que 

indique claramente os objectivos globais da segurança e saúde no trabalho. 

Após a definição da Politica de SST, segue-se o Planeamento onde a organização 

identifica e planeia as actividades e os recursos necessários para a identificação dos 

perigos, avaliação e controlo dos riscos. 

Concluída a fase de planeamento, segue-se dá-se inicio à fase de Implementação e 

Funcionamento, que prevê aspectos relacionados com a estrutura afecta à SST e 

responsabilidade, controlo dos documentos e dos dados, controlo operacional e 

prevenção e capacidade de resposta a emergências. 

Após a fase de Implementação e Funcionamento segue-se uma fase de verificação e 

acções correctivas na qual se deve monitorizar e medir periodicamente o desempenho 

em SST, analisar e investigar acidentes e não conformidades e realizar auditorias 

periódicas ao sistema de gestão de SST, de forma a avaliar da sua eficácia aos vários 

níveis. 

Por fim surge a fase de revisão pela direcção, no qual a direcção deve, com a 

periodicidade que determinar, rever o sistema de gestão da SST, de forma a assegurar 

que o mesmo continua adequado, suficiente e eficaz. 
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Sistema de gestão da prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho 
    

Por Sistema de gestão da prevenção em SST, entende-se como sendo, uma 

“parte de um sistema global de gestão que possibilita a gestão dos riscos para a SST 

relacionados com as actividades da Organização. Estão compreendidos a estrutura 

operacional, as actividades de planeamento, as responsabilidades, as práticas, os 

procedimentos, os processos e os recursos para desenvolver, implementar, conseguir, 

rever e manter a política da SST da organização.” (NP 4410:2004, p. 7)  

 

Requisitos Gerais 
 

Fonte: NP 4397:2001 
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Política de SST 
 
Deve existir uma política da Segurança e Saúde do Trabalho autorizada pelo 

mais alto nível de gestão da organização, que indique claramente os objectivos 

globais da segurança e saúde (NP 4410:2004). 

Deve ainda, incluir o compromisso de promover e assegurar um ambiente de trabalho 

seguro e saudável para os seus colaboradores, minimizando os riscos para os mesmos. 

Deve também considerar a segurança e saúde do trabalho como parte influente do 

desempenho de todos, devendo ser difundida na empresa através de acções de 

sensibilização (NP 4410:2004). 

Esta política de SST deve também ser documentada, implementada e mantida pela 

organização e regularmente deve ser revista garantindo assim que esta não se torne 

desactualizada e desadequada do contexto da Organização (NP 4410:2004). 

A Direcção da Organização deve Comprometer-se no cumprimento da legislação do 

âmbito de segurança e saúde do trabalho e assumir o compromisso de melhoria contínua 

(NP 4410:2004). 

 

Planeamento 
 
Os processos de identificação do perigo, da avaliação e do controlo dos riscos e as suas 

saídas devem ser a base do sistema da SST (NP 4410:2004). 

A empresa deve identificar e planear as actividades e os recursos necessários para a 

identificação dos perigos, avaliação dos riscos e a implementação das medidas de 

controlo que permitam, de forma metódica, a realização das actividades em qualquer 

posto de trabalho com a ausência de acidentes, incidentes e não conformidades. 

A organização deve assegurar-se que os resultados destas avaliações e os efeitos destes 

controlos são considerados quando estabelecer os seus objectivos da SST (NP 

4410:2004). 

Na fase de Planeamento de um SGPSST devem-se desenvolver actividades de 

identificação e classificação dos riscos, definição de medidas a implementar, 

estabelecimento de medidas de controlo, assegurar a verificação das actividades de 

rotina e das instalações físicas. 

Por fim, deve-se estabelecer e manter um ou vários programas de gestão da SST, que 

visam atingir os objectivos e metas estabelecidos (NP 4410:2004). 
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Num programa de gestão de SST deve constar as responsabilidades das pessoas 

responsáveis pela SST e a definição dos meios necessários para a sua implementação. 

Toda a informação relativa à fase de Planeamento deve ser revista periodicamente, 

alterando-a se necessário, mantendo assim a informação sempre actualizada (NP 

4410:2004). 

 

Implementação e funcionamento 
 
A fase de Implementação e funcionamento de um SGPSST tem como objectivo facilitar 

a gestão eficaz da SST, sendo para isso necessário que as funções, as responsabilidades 

e as autoridades sejam bem definidas, documentadas e comunicadas, e que os recursos 

adequados à sua execução das tarefas da SST sejam providenciados (NP 4410:2004). 

A responsabilidade final da Prevenção é da Direcção, que deve escolher no mínimo um 

representante para assegurar a implementação do SGP, mas também deve definir a 

política da SST da Organização e garantir que essa politica será implementada. 

A Organização deve empenhar-se por manter em permanente actualização, quer a nível 

de formação, quer a nível de comunicação de toda a informação pertinente, todos os 

seus colaboradores (NP 4410:2004). 

A Organização deve também documentar e manter actualizada toda a documentação do 

seu Sistema de Gestão da SST e controlar os documentos e dados relevantes para a 

Segurança e Saúde do Trabalho, de forma a garantir a sua localização, acessibilidade, 

adequabilidade e actualização (NP 4410:2004). 

A Organização deve ajustar e programar os métodos e as diligências associadas aos 

riscos identificados de forma a executar eficazmente as medidas de controlo 

estabelecidas. O controlo operacional, mantém sob vigilância todas as actividades 

relevantes para a Segurança e Saúde do Trabalho para que seja assegurada a sua 

realização sob condições controladas e de acordo com os requisitos estabelecidos (NP 

4410:2004). 

A Organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificar o potencial de 

ocorrência de respostas a acidentes e situações de emergência, de forma a garantir a 

minimização das consequências de acidentes e situações de emergência. Isto pode ser 

feito, criando Planos de Emergência, identificando a necessidade de equipamentos de 

emergência e realizando exercícios práticos (simulacros) (NP 4410:2004). 
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Verificação e acções correctivas 
 
A intenção, da verificação e acções correctivas, é de que “a organização deve identificar 

os parâmetros chave do seu desempenho em SST na sua totalidade.” (NP 4410:2004, p. 

34). 

Nesta fase deve-se incluir uma monitorização e medição periódica do desempenho em 

SST da Organização, recolhendo e analisando apropriadamente os dados, para 

determinar a capacidade e eficácia do Sistema de Gestão da Prevenção da Segurança e 

Saúde do Trabalho, assim como, identificar as melhorias que possam ser realizadas. 

Inclui-se também nesta fase a análise e investigação de acidentes e não conformidades, 

devendo a Organização recorrer a medidas correctivas e preventivas que permitem 

identificar potenciais acidentes, prevenindo a repetição dos mesmos identificando e 

eliminando na origem a (s) causa (s) (NP 4410:2004). 

Deve-se também proceder a um controlo dos registos de Segurança e Saúde do Trabalho 

adaptados à Organização, para demonstrar que estes se encontram de acordo com os 

requisitos necessários e para que possam ser disponibilizados a qualquer colaborador da 

Organização. 

Por fim deve-se realizar auditorias periódicas ao sistema de gestão de SST, de forma a 

avaliar a sua eficácia a vários níveis (NP 4410:2004). 

 

 

Revisão pela direcção 
 
A Direcção deve, com a periodicidade que determinar, rever o sistema de gestão da 

SST, verificando a adequabilidade do SGPSST à Política de Segurança e Saúde do 

Trabalho e respectivos objectivos, assegurando desta forma que o mesmo continua 

adequado, suficiente e eficaz (NP 4410:2004). 
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Conclusão 
 
Após a conclusão deste trabalho, verifica-se a enorme importância da Norma 

Portuguesa 4397:2001 e da Norma Portuguesa 4410:2004 na elaboração e 

implementação de um Sistema de gestão da Prevenção da segurança e saúde do trabalho 

numa Organização. 

Apesar de estas normas não serem obrigatórias por lei, devem ser tomadas muito em 

conta por todas as empresas, pois possuem um conjunto de requisitos que permitem 

melhorar substancialmente a segurança dos trabalhadores e de terceiros e melhorando 

muito a imagem da empresa, quer no seu interior, quer para o exterior. 

Para as Organizações que já possuem um Sistema de gestão da Prevenção da segurança 

e saúde do trabalho, estas normas servem como forma de verificação de quaisqueres 

irregularidades ou de adquirição de novos métodos. 
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