
Segurança e saúde no trabalho 
OHSAS 18001 - Um referencial para a implementação e certificação de sistemas de gestão 
da segurança no trabalho ( Parte III) 
 

O artigo anterior desta coluna abordou dois dos requisitos da norma OHSAS 18001, Política e 
Planeamento. No presente artigo continuamos com o tema, desenvolvendo o requisito 
Implementação e Operação e na próxima edição abordar-se-ão os restantes requisitos da 
norma. 

 
 
 
IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 
 
Na implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde deve ter-se em 
consideração, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Estrutura e responsabilidade 

 Formação e competências 

 Consulta e comunicação 

 Controlo de documentos 

 Controlo operacional 

 Capacidade de resposta a emergências 
 
A responsabilidade final pela segurança e saúde no trabalho é sempre do empregador ou do 
seu representante, nomeadamente os gestores ou administradores. No entanto, podem ser 
nomeados responsáveis com poderes delegados que assegurem que o sistema de gestão é 
implementado de forma correcta e eficaz e cumpre os requisitos estabelecidos na norma. 
 
A eficácia da implementação depende da definição clara e objectiva das funções e das 
responsabilidades que estão atribuídas a cada colaborador ou a cada departamento, na 
verificação e controlo do cumprimento das prescrições e práticas de segurança e saúde por 
todos os intervenientes na empresa. 
 
Estas responsabilidades devem estar, também, documentadas e ser conhecidas por toda a 
estrutura da organização. Por outro lado, à atribuição de responsabilidades deve 
corresponder uma descrição de funções e, sobretudo, uma análise das qualificações e 
competências do pessoal para desempenhar as suas tarefas no âmbito da segurança e saúde 
no trabalho. 
 
A formação e o treino são requisitos específicos da norma OHSAS 18001 que comprometem a 
empresa a evidenciar que possui as competências necessárias para um bom desempenho da 
segurança. 
 
Um outro aspecto importante é o controlo operacional das actividades e operações que 
exijam o estabelecimento de regras específicas que permitam evidenciar a adopção de 
práticas seguras e o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. Assim, a empresa deve 
estabelecer procedimentos, instruções técnicas ou de trabalho ou outros tipo de informações 
que evitem e minimizem as situações de trabalho ou as condições inseguras que possam 
conduzir a acidentes. 
 
Os mesmos critérios e instruções devem ser seguidos e cumpridos por todos os trabalhadores 
afectos, quer sejam efectivos, contratados, independentes ou pertencentes a empresas 
prestadoras de serviços. 
 
Para as situações de emergências graves, a empresa deve preparar a sua organização e os 
seus colaboradores para responder rápida e eficazmente, de forma a minimizar os impactos e 
as consequências de eventuais situações. 
Para tal deve possuir procedimentos, devidamente documentados, onde identifique: 

 a estrutura funcional nessas situações 

 os recursos humanos disponíveis 



 os equipamentos a utilizar 

 os meios internos ou externos a contactar 

 os registos de treinos e simulações. 
 
Salienta-se, a propósito, que todas as especificações e exigências definidas no requisito de 
implementação e operação da norma OHSAS 18001 se encontram referidas, de outra forma, 
no DL 441/91, de 14 de Novembro, que define o enquadramento nacional da segurança e 
saúde no trabalho. Este decreto refere a formação, a organização das actividades de 
segurança, as responsabilidades dos empregadores e dos trabalhadores e sobretudo os 
princípios gerais de prevenção como alguns dos pilares da melhoria das condições de 
segurança e saúde no trabalho. 
 
(continua na edição de ...) 
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