
 

 

 

 

 

 

 

N/REF 103/09                             Angra do Heroísmo, Novembro de 2009 

 

Assunto: NOVAS REGRAS PARA OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO. 
 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

Entrou em vigor no dia 1 de Outubro de 2009, a Lei n.º 102/2009, publicada no Diário da Diário da 

República, I Série, n.º 176, de 10 de Setembro, que vem regulamentar, ao abrigo do previsto no 

artigo 284.º do Código do Trabalho, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho. 

 

O diploma legal, à semelhança do regime anteriormente em vigor, prevê que todas as empresas 

devem garantir a organização e o funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no 

trabalho. 

 

Assim sendo, o empregador pode adoptar uma das seguintes modalidades: 

a) Serviço interno: este é criado pelo empregador e abrange exclusivamente os trabalhadores 

que prestam serviço na empresa. 

 

As empresas ou estabelecimentos que devem adoptar Serviços internos são as seguintes: 

• O estabelecimento que tenha pelo menos 400 trabalhadores; 

• O conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 km daquele que ocupa maior 

número de trabalhadores e que, com este, tenham pelo menos 400 trabalhadores; 

• O estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos que desenvolvam actividades de 

risco elevado, a que estejam expostos pelo menos 30 trabalhadores. 

 

Na empresa, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 km do de maior 

dimensão que empregue no máximo 9 trabalhadores, e cuja actividade não seja de risco elevado, as 

actividades de segurança no trabalho podem ser exercidas directamente pelo próprio empregador, 

se possuir formação adequada e permanecer habitualmente nos estabelecimentos. 

 



b) Serviço Comum: é instituído por acordo entre várias empresas ou estabelecimentos 

pertencentes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo, contemplando 

exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde aqueles são responsáveis. 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) Serviço externo: aquele que é desenvolvido por entidade que, mediante contrato com o 

empregador, realiza actividades de segurança ou de saúde no trabalho, desde que não seja 

serviço comum. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser efectuada no 

nosso site, em www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1257762358.pdf 

 

  

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


