
Resumo 
 
A presente dissertação tem como objectivo a definição de um perfil de gestão do 

Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho para as áreas que a nossa 

legislação considera serem de risco elevado. 

A opção por este estudo baseou-se no conhecimento das dificuldades que as empresas 

prestadoras de Serviços Externos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, a 

solicitar autorização ao organismo responsável, têm em encontrar um técnico superior 

de segurança e higiene do trabalho com uma formação de base adequada ou a devida 

experiência profissional ou até formação específica e que, por isso, responda às 

exigências que as actividades de risco elevado envolvem. 

Para a definição de um perfil de gestão actual e pragmático, procedeu-se à elaboração 

de um breve estudo comparativo de outros sistemas europeus, bem como ao estudo de 

cada actividade de risco elevado, tendo em conta a legislação vigente e as boas 

práticas aplicáveis e ainda à análise dos processos de autorização de cento e vinte e 

sete empresas sedeadas no norte do País.  

Analisou-se ainda os dados estatísticos disponíveis relativos à realidade empresarial do 

norte do país, como a dimensão das empresas, as áreas de actividade, o número de 

trabalhadores ao serviço, entre outros, por forma a ser possível aferir as reais 

necessidades de cobertura dos mesmos pelos serviços de prevenção, constituídos por 

técnicos possuidores de competências específicas e consolidadas. 

No que diz respeito ao estudo sobre as actividades de risco elevado, pretende o mesmo 

ser um instrumento de trabalho ou guia legislativo para o Técnico Superior a exercer a 

sua actividade naquelas áreas, uma vez que o dispositivo legal é vasto e complexo e, 

quase sempre, de aplicação transversal. 

Pretendeu-se igualmente abranger um perfil profissional para os Técnicos Superiores 

que irão intervir nas áreas denominadas de riscos emergentes, como sejam os riscos 

psicossociais, ainda tão neglicenciados no sistema nacional. 

 
 
 



Abstract 
 

The main purpose of this thesis is to define a professional profile for the occupational 

health and safety specialists, who take part as technicians in those areas considered of 

high risk in our legislation. 

In order to identify an up to date and pragmatic profile, a brief comparative study of other 

European systems was carried out as well as a study of all high risk activities. To ensure 

that the objectives set out in this study were attained, we considered the legislation in 

force and the good practices in this subject and we also studied the administrative 

licence files of 127 local firms in the north of the country. 

Furthermore we analysed the available statistical data concerning the northern 

Portuguese enterprises, such as their dimension, activity, number of workers so as to 

make it possible for the preventive services, composed of experienced and skilled 

technicians, to infer their actual needs. 

Regarding the study of high risk areas this intends to be a work tool or a guide for the 

occupational health and safety specialists working in those activities, since the 

legislation is very extensive and complex, and can almost always be transversely 

applied. 

We also had the purpose to include in this study a professional profile for the 

occupational health and safety specialists who will work in the so called emerging risk 

areas such as stress, moral and sexual harassment, overwork, night work, shift work 

and e-working, matters still neglected in our legal system. 

 


