
Os trabalhadores das pequenas e médias empresas 
(PME) estão expostos a riscos mais elevados do que 
os de empresas de maior dimensão. 82 % de todas as 
lesões profissionais na UE ocorrem em PME. Isto porque, 
de um modo geral, as PME têm maior dificuldade em 
controlar os riscos.

Enquanto empregador, a responsabilidade jurídica 
da salvaguarda da saúde e segurança dos seus 
trabalhadores é sua. Mas a boa gestão dos riscos 
de SST é também boa para a sua empresa em termos 
de retorno do investimento, maior produtividade 
e melhor reputação.

A Rede Europeia de Empresas e a Agência Europeia para 
a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), com a sua 
rede de pontos focais, gostariam de o ajudar a gerir 
melhor os riscos de SST. A boa gestão dos riscos de SST 
implica reconhecer e avaliar os riscos e tomar medidas 
para os evitar ou reduzir, prevenindo assim doenças 
e lesões evitáveis.

Segurança e saúde 
no trabalho: bom 
para si e bom para 
a empresa



Estima-se que os fundos investidos na gestão da SST 
gerem um retorno superior a 200 %.

Retorno do investimento
Particularmente no caso das PME, o investimento em 
recursos e conhecimentos práticos para a gestão da 
saúde e segurança no trabalho pode ser visto como um 
obstáculo. No entanto, a EU-OSHA e a Rede Europeia 
de Empresas podem oferecer apoio prático, na forma 
de ferramentas de fácil utilização, informações 
e aconselhamento gratuitos. E poderá assim obter um 
retorno real do seu investimento: estima-se que os  
fundos investidos na gestão da SST gerem um retorno  
superior a 200 %.

Impacto em potenciais negócios
Independentemente das razões que o levem a criar 
parcerias com outras empresas, é importante que não 
tenha contra si um registo negativo em termos de saúde 
e segurança no trabalho. Um bom desempenho nesta área 
não só protegerá e tornará mais produtivo o capital da sua 
empresa como melhorará a sua reputação e aumentará 
as possibilidades de criar parcerias com outras empresas.

Onde encontrar mais informações sobre a SST

A EU-OSHA dispõe de uma rede de pontos focais nacionais. Para encontrar o que se situa mais perto de si, visite  
https://osha.europa.eu/pt/about-eu-osha/national-focal-points

A EU-OSHA disponibiliza também em linha várias ferramentas gratuitas, publicações, infografias e outros recursos 
interativos em https://osha.europa.eu/pt/tools-and-publications

Procure o contacto da Rede Europeia de Empresas mais perto de si em https://een.ec.europa.eu

Benefícios

Em suma, todos beneficiam de uma boa gestão da 
SST: os empregadores, os trabalhadores, a economia 
e a sociedade em geral.

Vantagens das boas práticas de SST para as empresas
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aumenta 
a produtividade 
e a motivação dos 
trabalhadores

A boa gestão 
da SST:

ajuda a gerir 
os custos com 
seguros

reduz os custos 
relacionados 
com acidentes 
e doenças no 
trabalho

reduz o número  
de dias de 
absentismo por 
razões de saúde

reduz o risco 
de lesões

salvaguarda 
o futuro da 
mão-de-obra 
da empresa

reduz o ónus 
sobre os serviços 
de saúde 
públicos
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