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Resumo 

A gestão da área da Segurança e Saúde do Trabalho “SST” / 
Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho “SHST” é uma área cada vez 
mais entendida como importante, e tendo em conta que havendo uma 
sua “boa” gestão traz vantagens no âmbito geral de gestão 
organizacional -conceito reiterado pela Agência Europeia da Segurança 
e Saúde no Trabalho. 

Empresas prestadoras de serviços no setor da construção 
industrial em Portugal foram o objeto de estudo do presente trabalho 
sendo que este demonstra deficit ao nível de estudos de natureza 
académica e outros. 

Como objetivo principal pretendeu-se identificar fatores 
limitadores e potenciadores, respeitantes à área da SHST, que 
influenciam a gestão organizacional e, consequentemente, como as 
organizações prestadoras de serviços no setor da construção industrial 
em Portugal priorizam os fatores de gestão SHST identificados no 
presente estudo. 

A metodologia principal consistiu no desenvolvimento e 
aplicação de um questionário, de forma a ter uma perceção do que as 
empresas participantes do estudo vs. colaboradores da área SHST das 
mesmas pensam sobre os onze fatores de gestão SHST identificados no 
estudo, no sentido de avaliar a sua importância, e de até que ponto se 
pode afirmar que existem tendências face a um conjunto de fatores de 
gestão SHST. 

Uma das principais conclusões deste estudo aponta para a 
demonstração da importância dada pela amostra do estudo, a todos os 
fatores de gestão SST/SHST identificados no mesmo. Conseguindo 
obter-se também uma hierarquização dos fatores SHST identificados no 
estudo em termos de importância na gestão SHST/gestão 
organizacional. 
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Foi elaborada uma proposta com um conjunto de medidas de 
gestão SHST assente nos onze fatores de gestão identificados no 
instrumento de estudo – o questionário, que procura apoiar e ajudar a 
melhorar o desempenho das organizações prestadoras de serviços no 
setor da construção industrial em Portugal, sendo este o objetivo 
secundário do estudo. 

O desenvolvimento deste estudo permite relacionar entre si 
vários temas de fundo, a gestão SST/SHST com enfoque na análise 
efetuada aos fatores de gestão SST/SHST identificados e aplicados no 
instrumento de estudo, e as empresas prestadoras de serviços no setor 
da construção industrial em Portugal. 

É um estudo de natureza académica que pretende contribuir 
com matéria relevante numa área específica em que existe deficit e, com 
isso, apoiar de algum modo as organizações a conseguirem melhores 
desempenhos na área SHST e, consequentemente, melhores 
desempenhos de gestão organizacional global. 

Palavras-chave 

Gestão SST/SHST, Organizações Prestadoras de Serviços, 
Construção Industrial, Fatores de gestão SST/SHST. 
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Abstract 

The management of Health and Safety area “H&S” is 
increasingly understood as an important area, and in order that there is a 
"good" management brings benefits in general organizational 
management scope. Concept reiterated by the European Agency for 
Safety and Health at Work. 

Companies of service providers in the industrial construction 
sector in Portugal was the object of this study, and demonstrating deficit 
at the level of academic nature studies and others. 

As main objective was intended to identify limiting and 
enhancing factors relating to H&S area that influencing organizational 
management, and consequently, as companies of service providers in the 
industrial construction sector in Portugal prioritize H&S management 
factors identified in this study. 

The principal methodology is the development and application 
of a questionnaire in order to have a sense of what the participating 
companies in the study vs. employees of H&S area think about the eleven 
H&S management factors identified in the study in order to assess their 
importance, and to what it can be said that there are trends facing a 
number of H&S management factors. 

One of the main conclusions of this study points to the 
demonstration of the importance given by the sample of the study, to all 
the H&S management factors identified therein. Managing to however 
get also a hierarchy of H&S management factors identified in the study 
in terms of importance on H&S management/organizational 
management. 

It was a proposal drawn up with a set of H&S management 
measures based on the eleven management factors identified in study 
tool – questionnaire, which seeks to support, help to improve the 
performance of companies of service providers in the industrial 
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construction sector in Portugal, with the result of the secondary objective 
of the study. 

The development of this study allows relating to each other 
several substantive subjects, the H&S Management focusing on the 
analysis performed to H&S management factors identified and applied in 
the study instrument, and the companies of service providers in the 
industrial construction sector in Portugal. 

It is a study of an academic nature that aims to contribute with 
relevant material in a specific area where there is deficit, and thereby 
support somehow organizations/companies to achieve better 
performance in H&S area and, consequently, better performance of 
overall organizational management. 

Keywords 

Health and Safety Management, Companies of Service 
Providers, Industrial Construction, H&S Management Factors. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e interesse do estudo 

A ideia/interesse de realizar este livro partiu, essencialmente, da 
necessidade de aprofundar os nossos conhecimentos sobre a temática da 
gestão SHST. Esta ideia esteve presente até ao fim da pesquisa. 

Aliar a gestão SHST a um setor de atividade foi o passo motiva-
cional para a realização da tese de doutoramento que serviu de base para 
este livro, com vontade individual de aprendizagem e de melhoria do 
desempenho profissional, e, ainda, de contributo para a inovação de 
temas de estudos desta natureza, onde existe deficit ao nível de estudos 
de natureza académica e outros. A área da Saúde, Higiene e Segurança 
do Trabalho tem cada vez mais impacte na vida das Organizações.  

É uma área importante e antiga na gestão empresarial, uma vez 
que não se deve dissociar a boa gestão empresarial de um processo 
produtivo seguro, nem de, qualquer empreendimento que só será 
sustentável (economicamente viável, ambientalmente correto e 
socialmente justo) se focar os olhos nos seus colaboradores. 

A prevenção de riscos profissionais apresenta para as 
organizações uma importância estratégica que se tem vindo a verificar 
tendo em conta o desenvolvimento tecnológico, a pressão dos 
mercados, os requisitos legais, que por sua vez determinam um impacte 
económico na vida das organizações. 

Uma gestão eficaz da segurança e saúde no trabalho é um dos 
principais fatores de êxito duradouro de qualquer empresa (EU-OSHA, 
2014a). É cada vez mais premente que a área da Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho seja assumida nas organizações no contexto de 
um sistema de gestão.  

É uma área transversal, isto é, influencia ou recebe influência de 
várias outras áreas dentro de uma organização. A área da gestão 
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empresarial abrange todas as áreas do seu domínio, nomeadamente a 
área da Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho. A gestão da área da 
SHST no setor da construção industrial em Portugal assumindo as 
organizações suas constituintes o papel de prestadores de serviços é o 
âmbito deste livro, com enfoque na identificação dos fatores limitadores 
ou potenciadores que influenciam a gestão global organizacional.  

No caso da construção onde as organizações prestadoras de 
serviços são o garante do mesmo, estas estão inseridas num contexto 
específico de gestão da área SHST tendo em conta a influência de vários 
fatores, como por exemplo, a pluralidade de lógicas de gestão 
empresarial das várias empresas parceiras que desenvolvem um 
determinado trabalho/projeto. 

Segundo os dados da Central de Balanços do Banco de Portugal, 
em 2012 o setor da Construção representava 12% das empresas, 7% do 
volume de negócios e 11% das pessoas ao serviço das Sociedades Não 
Financeiras (SNF) em Portugal. Igualmente em 2012, no total das SNF, o 
setor da construção foi o segundo mais importante em número de 
empresas e o terceiro em volume de negócios e em número de pessoas 
ao serviço, inserido no TOP 3 dos setores de atividades das SNF com os 
setores do Comércio e o das Indústrias Transformadoras (BP, 2014). 

O setor da Construção (seção F – CAE) tem um forte peso no 
tecido empresarial português. Englobar também organizações que 
pertencem às Industrias transformadoras (seção C - CAE), bem como 
outras organizações que pertencem a setores denominados no estudo, 
de suporte, constitui um alargado espectro de tipo de organizações 
portuguesas. 

É um tema relevante face à quantidade de prestadores de serviço 
que existem a nível nacional, e abrindo o leque em termos de variedade 
de atividades associadas ao setor da construção industrial, com o 
propósito constante de um maior sucesso no seu desempenho. 

É um estudo que alia as organizações prestadoras de serviços 
com um âmbito associado ao setor da construção industrial, e não só a 
construção. Também aqui é aberto o leque em termos de setor de 
atividade. 
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Aliar a área da Gestão à área da Saúde, Higiene e Segurança do 
Trabalho é um propósito deste livro, tendo em conta que são duas 
grandes áreas de interesse na vida das organizações. 

Aliar o estudo da gestão SHST e simultaneamente alargar o 
conceito/âmbito de organizações prestadoras de serviço e, no setor da 
construção industrial é um forte propósito do presente livro, 
pretendendo ser inovador, interessante e útil no desenvolvimento de 
estudos destas matérias conjuntas, individuais e ser motor para outras. 

1.2. Objetivos 

Segundo Hammer (2001) as causas dos acidentes estão sempre 
relacionadas com responsabilidades da gestão e refletem as suas 
insuficiências. 

Tendo também em conta o preconizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT, 2011), em que já não é possível a uma 
empresa desenvolver ações consequentes na prevenção de riscos 
profissionais sem um enquadramento de gestão estruturado, a tese que 
deu origem a este livro propôs-se responder à Pergunta de Partida:  

 
Também procura analisar matérias que se refletem na 

problemática em análise, e que podem ser consubstanciadas num 
conjunto mais lato de perguntas, designadamente: 

 Existe um sistema de gestão SHST padrão eficaz para as 
organizações com as mesmas características? 

 Como se caracteriza um sistema de gestão SHST eficaz? 

Qual a importância atribuída a um conjunto de fatores de 
gestão SHST, assumida pelos colaboradores de empresas 
prestadoras de serviços no setor da construção industrial em 
Portugal? (Sendo os fatores de gestão SHST identificados no 
presente estudo). 
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 Qual o peso da certificação dos sistemas de Gestão SHST 
nas organizações? 

 Qual o impacte da interferência de outras áreas nas 
organizações em relação à gestão da área de SHST? 

 Existem fatores de gestão preponderantes na gestão SHST? 

 Que impacte existe nas organizações prestadoras de serviço 
por parte dos seus clientes na gestão SHST? 

 Que impacte tem a crise financeira que se vive nos anos 
atuais (2010/2011 a 2014) na Gestão de SHST nas 
organizações prestadoras de serviços? 

O presente livro pretende identificar fatores limitadores e 
potenciadores respeitantes à área da SHST que influenciam a gestão 
organizacional e, consequentemente, como as organizações prestadoras 
de serviço no setor da construção industrial em Portugal priorizam os 
fatores de gestão SHST aqui identificados. Também procura objetivar e 
propor um conjunto de medidas de gestão SHST que permitam melhorar 
o desempenho das organizações prestadoras de serviços no setor da 
construção industrial em Portugal. 

Desta forma, sem perder de vista o princípio da prevenção dos 
riscos profissionais que a área da SHST tem sob sua responsabilidade, dar 
enfoque à área da Gestão da mesma no seio da Gestão organizacional de 
empresas é a diretriz pela qual o presente livro se pretende reger. 

1.3. Metodologia 

A metodologia utilizada caracteriza-se por: 

 Pesquisa e análise bibliográfica (“estado de arte” das 
matérias relacionadas com a problemática, ex.: a SHST vs. 
Gestão SHST, os fatores de gestão SHST como a gestão de 
recursos humanos, materiais/equipamentos, técnicos, 
liderança, comunicação, objetivos, planeamento, 
estratégia, entre outros, e as Organizações Prestadoras de 
Serviços vs. Setor da Construção Industrial); 


