
 

 
 
 

 

N/REF 24/07             Angra do Heroísmo, Maio de 2007 

 

Assunto: SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO. 
 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, vem por este meio relembrar V./Exa., que 

o art. 276º 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 35/2004, de 29 de Julho), que 

se verifica as disposições gerais da organização dos referidos serviços. 

 

Na organização dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, o empregador 

pode adoptar 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 desenvolvam actividades de risco elevado, a que estão expostos pelo 

menos 30 trabalhadores. 

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

conjunto dos estabelecimentos distanciados até 50 km do de maior dimensão, 

qualquer que seja a actividade desenvolvida. 

� Nas situações mencionadas no número anterior, o empregador pode designar um 

ou mais trabalhadores para se ocuparem de todas ou algumas das actividades de 

segurança e higiene no trabalho que tenham formação adequada e disponham de 

tempo e dos meios necessários. 

 

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

autorização concedida pelo organismo do ministério responsável pela área laboral 

competente. 

 



Estão dispensadas dos serviços internos as empresas que tenham pelo menos, 400 

trabalhadores no mesmo estabelecimento ou no conjunto dos estabelecimentos com 

distâncias até 50 km a partir do de maior dimensão, e que não exerçam actividades 

de elevado risco, podendo desta forma utilizar serviços interempresas ou serviços 

externos. 

 

b) Serviços interempresas: são criados por várias empresas ou estabelecimentos 

para utilização comum dos respectivos trabalhadores. Deste modo, o acordo que 

institua os serviços interempresas deve de ser celebrado por escrito e aprovado 

pelo organismo do ministério responsável pela área laboral. 

 

Para as modalidades de serviços internos e serviços interempresas, a actividade dos 

serviços de segurança e higiene deve de ser assegurada regularmente no próprio 

estabelecimento ou empresa. 

 

c) Serviços externos: aqueles que são contratados pelo empregador a outras 

entidades. 

 

Salienta-se igualmente todas as empresas que organizam os serviços de segurança, 

saúde e higiene no trabalho são obrigadas a elaborar o relatório supra mencionado, e 

apresentá-lo no mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeita às seguintes 

entidades: 

 

 a) No caso de recurso a suporte de papel, dois exemplares aos serviços da 

Inspecção Regional do Trabalho da respectiva área, destinando-se um exemplar ao 

Observatório do Emprego e Formação Profissional, da Direcção Regional da Juventude, 

Emprego e Formação Profissional,  

 

 b) No caso de recurso a meio informático, ao Observatório do Emprego e 

Formação Profissional. 

 

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 Inspecção Regional do Trabalho e à Direcção Regional de 

Saúde. 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 A Direcção. 


