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O Direito à consulta  
 
 
Introdução  
 
O direito à consulta previsto na Lei 109/2008, alterada e republicada pela lei 3/2014, 
constitui um dos mais importantes factores de prevenção na óptica de uma política de 
Segurança e Saúde humanizada, moderna e participada, como é próprio de sociedades 
desenvolvidas e democráticas. 
 
O direito à consulta, neste sentido, assume duas funções fundamentais: 
 

• Uma função participativa: no sentido em que garante aos trabalhadores – as 
vítimas reais e factuais da sinistralidade laboral - a possibilidade de emitirem 
opinião sobre as medidas de segurança e saúde que os afectam e que 
dependem, para a sua aplicação,, da sua vontade, motivação e compreensão; 

• Uma função técnica: no sentido em que permite a quem define, executa e aplica 
as medidas de prevenção, a recolha de informação vital para a correcta 
adequação dessas medidas, às condições operacionais, funcionais, materiais e 
psicossociais da organização. 

 
Sem a consulta, o risco de se desenvolverem medidas erradas, desadequadas ou 
defeituosas é enorme. Seja porque a definição da medida não tem em conta o 
conhecimento que os trabalhadores têm do seu posto de trabalho e da organização – 
ninguém conhece melhor o seu posto de trabalho que aquele que lá trabalha -, seja 
porque a medida definida seja incompreendida ou mal aceite, prescindir da consulta, não 
constitui apenas a violação de um direito, constitui também, e não menos relevante, o 
desaproveitamento e a desconsideração de uma etapa técnica fundamental na definição 
de qualquer medida de prevenção. 
 
Sem o exercício do direito à consulta ocorre, não raras vezes, uma total ou parcial 
desadequação da medida de segurança e saúde, ao contexto material e psicossocial em 
que se insere. 
 
Nestes casos, quando se tratam de medidas que implicam a interacção humana, 
concretamente, com quem as aplica ou utiliza, o risco é ainda maior. Na maioria dos 
casos, a inobservância da etapa “consulta”, resulta em danos financeiros enormes. Por 
outro lado, e ainda mais importante, resulta também na ineficácia das medidas no 
combate à sinistralidade com todo o dano humano, irrecuperável, que daí resulta.  
 
Em conclusão: o direito à consulta, além de um imperativo jurídico, humano, social e 
organizacional, é um imperativo técnico e financeiro. Assim se faça com transparência, 
coragem e com toda a liberdade.  
 
A contribuição para a melhoria das condições de segurança e saúde é inevitável e a 
comprová-lo temos os menores índices de sinistralidade laboral, nas organizações que 
possuem organização sindical e representantes para a SST.  
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O direito à consulta  
 
De acordo com a LPPSST, mais precisamente no artigo 18.º, a entidade patronal deverá 
consultar, o Representante e na sua falta, o trabalhador, sobre um conjunto de aspectos 
ligados à SST. A consulta deverá ser sobre: 
 

A avaliação dos riscos para a SST, incluídos os respeitantes aos grupos de 
trabalhadores sujeitos a riscos especiais 

Esta consulta não deve ser apenas sobre o relatório acabado, deve ser sobre o 
processo, deve ser durante a avaliação, ouvindo o que pensam os RT’s e trabalhadores 
sobre os riscos em análise. 
 

As medidas de SST antes de serem colocadas em prática, ou logo que possível, 
quando haja urgência na sua aplicação; 

A consulta sobre as medidas não deve ser só depois de serem adoptadas, deve ser 
sobre o processo de adopção, as suas variáveis, orientações, prioridades e 
possibilidades, pois as medidas são para os trabalhadores ! 

 
As medidas que pelo seu impacte nas tecnologias e funções, tenham efeitos a nível de 

SST (máquinas novas, processos novos, matérias primas novas, estruturas novas); 
 
O programa e organização da formação, que deverá existir, no domínio da SST; 

A formação deve ser para todos, deve ser adequada aos seus postos de trabalho e 
funções, deve ser direccionada para a prática e deverá haver formação específica para 
os trabalhadores com funções na área da SST. 

 
A designação do representante do empregador que acompanha a actividade da 
modalidade de serviço adoptada; 
Este representante deve possuir formação adequada ao exercício da actividade.  

 
A designação e exoneração dos trabalhadores que vão desenvolver as actividades 
específicas no âmbito da SST (evacuação, emergência, combate a incêndios, actuação 
em caso de perigo grave e eminente) ; 
Estes trabalhadores têm de possuir formação e perfil psicológico adequados. No caso 
dos técnicos dos serviços, o RT deve exigir que sejam certificados pela ACT e DGS 

 
Modalidade de serviços a adoptar bem como o recurso a serviços exteriores à empresa, 
bem como, a técnicos qualificados 
A modalidade deve ser adequada à dimensão da organização (ver próxima unidade) e 
as empresas externas devem estar autorizadas pela ACT. 
 
O material de protecção que é necessário utilizar (tanto de protecção individual como 
colectivo); 
Equipamentos individuais, de qualidade certificada pelo símbolo CE, dentro da validade 
e aplicados complementarmente aos equipamentos de protecção colectiva. 
 
Os riscos para a SST, bem como as medidas de protecção e de prevenção, e a forma 
como se aplicam, relativas, quer ao posto de trabalho ou função, quer em geral, à 
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empresa, estabelecimento ou serviço; 
Os representantes também devem ser fonte de informação sobre os riscos a avaliar e 
analisar. 
 
A lista anual de acidentes de trabalho mortais e dos que ocasionem incapacidade para 
o trabalho, superior a três dias úteis, elaborada até final de Março do ano seguinte; 
 

Os relatórios dos acidentes de trabalho; 
Esta consulta pressupõe alguns requisitos e informa ções: 
 
 

⇒ A consulta deve ser realizada previamente ou em tempo útil 
⇒ A consulta deve ser realizada pelo menos uma vez por ano 
⇒ A consulta deve constar de livro de registo próprio para o efeito 
⇒ A consulta visa a obtenção de um parecer 
⇒ O parecer deve ser emitido dentro de 15 dias, se outro prazo maior não for 

estabelecido pelo empregador 
⇒ Para efeito da realização da consulta, ao RT deve ser disponibilizada a 

informação técnica objecto de registo (relatórios de avaliação de risco, relatório 
anual de actividade, dados médicos colectivos não individualizados, informações 
técnicas provenientes de serviços de inspecção…) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
A sua consulta sobre estes aspectos é essencial, pois ninguém melhor que os próprios 
trabalhadores, conhece melhor as condições nas quais labora.  
 
O artigo 18 n.º 4.º da lei 102/2009, estabelece que, caso o empregador não acolha o 
parecer dos RT’s, deverá informá-los, por escrito, dos fundamentos em que assentam as 
decisões sobre: 
 

• O recurso a técnicos qualificados para o desenvolvimento de actividades de SST 
• A designação e exoneração de trabalhadores responsáveis pelas situações de 

emergência, evacuação ou prevenção e combate a incêndios 
• A designação do representante do empregador que acompanha os serviços de 

SST (externos ou inter empresas) 
• A designação e exoneração de trabalhadores que prestam actividades de SST 
• O recurso a serviços externos, a modalidade adoptada e o recurso a técnicos 

exteriores à empresa, organização ou serviço 
 
A inobservância do direito à consulta constitui contra-ordenação muito grave, 
nos termos do n.º 8 do artigo 18.º. 
 
 


