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LIDERANÇA
Segundo a EU-OSHA :

➢ Um empenhamento claro e ativo por parte do conselho de administração e dos empregadores;

➢ O estabelecimento de sistemas de comunicação ”descendentes” e de estruturas de gestão eficazes ou de comunicação cruzada, no caso das pequenas 
empresas;

➢ O empenhamento dos trabalhadores e dos seus representantes na promoção e na obtenção de condições de trabalho seguras e saudáveis, habilitando-os 
para o efeito, incentivando uma comunicação ”ascendente” eficaz e assegurando formação de elevada qualidade;

➢ Uma gestão da segurança e saúde baseada na avaliação dos riscos;

➢ A integração de uma boa gestão da segurança e saúde em todos os locais da empresa;

➢ Fazer da segurança e saúde um elemento fundamental das estratégias de responsabilidade social da empresa (bem como um dos seus valores);

➢ A promoção destas ideias em toda a cadeia de abastecimentos;

➢ O acompanhamento, a exposição e a avaliação do desempenho em matéria da SST.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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METODOLOGIA 

Avaliar se as PME portuguesas 
contemplam  práticas de Gestão de 

SST.

Maturidade dos sistemas de gestão 
nas empresas portuguesas.

Importância do envolvimento dos 
trabalhadores na SG SST.

Análise ás 280 respostas das empresas da 
amostra do PREVENIR,  ao inquerito de 

caracterização do estágio ne área da SST .

Método de análise estatística  
descritiva.

Solicitado dados às entidades certificadoras sobre os 
referenciais de gestão (Qualidade, Ambiente, SST e 

Responsabilidade Social) nas empresas clientes.

· Adaptado um questionário com os pressupostos de 
gestão da Liderança.

· Validação do questionário por um grupo de 
especialistas.

· Aplicado aos trabalhadores duma PME, numa sessão 
Formativa.

· Validação do Grau de Confiabilidade dos dados pelo 
factor de Cronbach.

Aplicado o Método do 
Modelo MINEX para a 

Avaliação do questionário.

Avaliar a Liderança  na SST 
em Portugal.
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Fonte: GEP- Quadros de pessoal Outubro 2017, publicado em 21 dezembro 2018

(PME) empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não
excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.
Pequena empresa menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total
anual não excede 10 milhões de euros.
Microempresa menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual 
não excede 2 milhões de euros.
(Fonte: EUROSTAT)

84 % das empresas correspondem a micro empresas.
98% das empresas são micro ou pequenas empresas.

Fonte: GEP- Quadros de pessoal 2010, publicado em junho 2012

Empresas Atividade Económica (CAE-rev.3)

73 637 G
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e 
doméstico

34 159 I Alojamento, restauração e similares

33 315 C Industrias Transformadora

28 669 F Construção

22 524 M Atividades de consultoria, cient, téc e sim.

15 453 Q Atividades de saúde humana e apoio social

13 847 A Agricultura, silvicultura, pecuária, caça e pesca 

13 330 S Outras atividades e serviços

10 490 H Transportes, armazenagem e comunicações
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QUESTÕES DO INQUERITO RESULTADOS OBTIDOS

Tipo de sistema implementado na 
Empresa

A modalidade de organização de serviços de segurança no trabalho e 
de Medicina no Trabalho mais utilizada pelas empresas é a EXTERNA e 
está devidamente legalizada pela comunicação aos respetivos 
Organismos de estado que tutelam cada uma das áreas em Portugal.

Existência de avaliação de Riscos A maioria das empresas não tem as avaliações de risco da sua 
atividade.

Existência de Manual de segurança A inexistência de um manual de segurança na maioria das empresas da 
amostra.

Existência de Plano de atividades 
SST

A inexistência de Plano de atividades para a área da SST na maioria das 
empresas da amostra.

Existência de Metas e objetivos de 
SST

A inexistência de objetivos e metas para a gestão da SST na maioria 
das empresas da amostra

Existência dum plano de formação 
que integre a SST

Existe formação, mas as ações são de curta duração e num sistema 
misto (laboral e pós laboral).

Nº Certificados Sist.Gestão 2015 2016 2017 2018

ISO 9001 Qualidade 5538 5589 5837 5743

ISO 14001 Ambiente 1107 1123 1174 1174

SST (45001&18001&4397) SST 568 561 734 674

Fonte: IPAC / BDEC- Base de dados de Empresas Certificadas dezembro 2018, versão 3 (24 abril 2019)
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O PANORAMA PORTUGUÊS EM MATÉRIA DE SST mudou consideravelmente nas últimas cinco décadas.

A ratificação das Convenções e Recomendações da OIT e a possibilidade de transposição das diretivas
comunitárias decorrentes da adesão à União Europeia em 1986 são marcas fulcrais na perspetivação e
desenvolvimento da função de SST e dos seus intuitos em Portugal.

SST
Até ao triunfo do liberalismo, em 1834 - incumbia às respetivas corporações de mesteros, (“associação profissional” ou “classe de 
ofício”)  com o apoio dos municípios, das autoridades públicas e, posteriormente, das confrarias e das misericórdias asseguravam 
a defesa da saúde e segurança dos trabalhadores e a assistência aos mesmos. 

Em 1837 é publicada uma lei que atribui ao Conselho de Saúde a responsabilidade de vigiar e inspecionar a existência de 
indústrias com condições insalubres, centralizando a atenção nas fábricas de velas e curtumes. 

As questões do Direito do Trabalho e das Condições de Trabalho ganharam outra 
relevância, com a aprovação e publicação do primeiro Código Civil Português em 1867,  
não só também, o próprio regime jurídico e legislativo. 
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Embora Portugal tenha sido um dos membros fundadores da OIT,
nos primeiros anos não foi ratificada nenhuma das convenções adotadas relativas à proteção dos trabalhadores.
Até ao 25 de abril de 1974 apenas 30 das 138 convenções adotadas pela Conferencia Internacional do Trabalho tinham
sido ratificadas por Portugal.

Com o acordo económico e social, alcançado em sede de Conselho Permanente de Concertação Social
(1991), ficou acordado o projeto de lei-quadro sobre a segurança, higiene e saúde no trabalho que
passou a constituir a matriz fundamental de ação, ao nível legislativo e das responsabilidades do Estado,
dos empregadores e dos trabalhadores.

Esse projeto de lei vinculou o regime jurídico de enquadramento dos domínios de SST e derivou da
transposição para o regime jurídico interno da diretiva comunitária com os princípios da promoção e
salvaguarda das condições de segurança, higiene e saúde no trabalho.

A transposição foi efetuada em novembro de 1991, através do Decreto-lei n.º 441/91, de 14 de
novembro.
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A GESTÃO DA SEGURANÇA

Em 1995, a OIT e a ISO
constituíram um grupo de trabalho para estudar e equacionar a possibilidade de se estruturar um
documento normativo que favorecesse a conceptualização de um sistema de gestão SST.

Em 1996, a ISO, decidiu por não dar continuidade aos seus esforços de elaboração de uma norma
internacional, em virtude de não possuir uma estrutura tripartida (governo, empresas e
trabalhadores) e pelo facto de considerar que a OIT seria o organismo mais apropriado para a
elaboração de normas de gestão SST .

Nesse mesmo ano, antes dessa rutura (maio 1996), a British Standards Institution- BSI publicou a
norma BS 8800:1996 sobre a SG SST.

A BSI é considerada “o berço das normas de sistemas de gestão”.

A Norma BS-5750 publicada em 1979 sobre sistema de gestão da qualidade, 
E Norma BS-7750, publicada em 1992 sobre sistema de gestão ambiental.

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://s3.amazonaws.com/bucket-gw-cni-static-cms-si/portaldaindustria/noticias/media/imagem_plugin/oit.jpg&imgrefurl=https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/oit-conclui-que-reforma-trabalhista-nao-viola-sua-convencao-no-98/&docid=rKmZdCKCW8RNmM&tbnid=mdXb6eCrz89sWM:&vet=1&w=1291&h=682&hl=pt-PT&bih=1291&biw=2560&ved=2ahUKEwiUsb28zrniAhUrAGMBHYamBY84ZBAzKEAwQHoECAEQQg&iact=c&ictx=1
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A GESTÃO DA SEGURANÇA

A BSI estruturou e apresentou,
maio de 1996, um documento estratégico para a área da SST baseado em três princípios basilares:

i) minimização dos riscos ocupacionais,
ii) refinamento do desempenho organizacional e
iii) estabelecimento de uma imagem organizacional responsável face aos mercados de atuação.

A norma teve grande divulgação a nível mundial e foi adotada nos mais diversos setores industriais, servindo mesmo de base a outros documentos normativos concebidos por outras
entidades normativas nacionais.

Em 1999, publicação da norma OHSAS 18001:1999-Occupacional Health and Safety Management Systems.
Elaborada por um grupo de trabalho coordenado pela BSI e constituído por “diversos organismos certificadores internacionais
(BVQI, DNV, LRQA, SGS, NQA, etc.) e de entidades normalizadoras da Irlanda, África do Sul, Espanha, Malásia e Austrália”.

O objetivo a substituição de “todas as normas e guias desenvolvidas previamente pelas entidades participantes 
(norma única) e ser utilizada em nível internacional e como base a norma BS 8800:1996, uma vez que já se 
encontrava mundialmente difundida e implementada.

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEhf64z7niAhWKAWMBHcBdAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.checklistfacil.com/blog/4-funcoes-de-checklists-e-por-que-sao-fundamentais-para-sua-empresa/&psig=AOvVaw0DJDD5TtcrU3Wn5tf8cN7Z&ust=1558974552067992
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As próprias versões da norma internacional (OHSAS 18001:1999 e OHSAS 18001:2007) foram traduzidas para a língua
portuguesa e passaram a integrar o sistema normativo do país, primeiramente com a designação de NP 4397:2001 e
de pois de NP 4397:2008.

Nas últimas duas Décadas tem-se assistido a um aumento gradual do interesse das organizações na
implementação de sistemas de gestão.

Um sistema de gestão só é eficaz quando a sua implementação se traduz na melhoria de um conjunto de
indicadores – “indicadores de performance”.

A maioria dos indicadores utilizados para a avaliação da gestão das organizações são
indicadores positivos, isto é, dizem respeito a ganhos e não a perdas (lucro, número de
clientes, quota de mercado, etc.).

Na área da SST os indicadores tradicionais utilizados são negativos,
isto é,
representam dados que a empresa pretende minimizar (dias perdidos, total de sinistros,
tempo despendido na recuperação, custos, índices de sinistralidade, …

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.qmsbrasil.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/07/CICLO-PDCA.png&imgrefurl=http://www.qmsbrasil.com.br/blog/o-ciclo-pdca-aplicado-normas-iso/&docid=x1BCtjiX5UxZPM&tbnid=SRlX-6z05mtVfM:&vet=10ahUKEwiDspz0zrniAhV3ShUIHdR5BIIQMwhqKBwwHA..i&w=863&h=459&hl=pt-PT&bih=1291&biw=2560&q=normas%20iso&ved=0ahUKEwiDspz0zrniAhV3ShUIHdR5BIIQMwhqKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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Empresas 9001 14001 SST Atividade Económica

73 637 656 77 18 Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico

34 159 56 34 9 Alojamento e restauração (restaurantes e similares)

33 315 1972 452 201 Industrias Transformadora

28 669 421 123 112 Construção
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O modelo MINEX é baseado em uma estrutura conceitual sistémica que coloca a eficácia da gestão organizacional como
função de seis categorias:

O ponto forte:
▪ permitir ajudar as empresas a medir o seu próprio

desempenho através dum questionário facilmente utilizado e
que permite identificar as oportunidades de melhoria na gestão

da SST na empresa (sito in Agência Europeia de Segurança e Saúde no trabalho

“Recognition schemes in occupational safety and health” )
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Uma  PME cuja atividade está integrada no CAE 82300 – Organização de feiras, congressos e outros eventos. 

Estudo Caso 

Esta empresa com 39 trabalhadores, pertence a um grupo empresarial que abrange
cerca de 220 trabalhadores, com diferentes escolaridades desde o ensino básico a
doutoramento distribuído por outras atividades.

Estas empresas partilham alguns serviços tais como o área dos recursos humanos, a
área financeira e muito recentemente o serviço de segurança e saúde no trabalho
(modalidade de serviços comuns).

A empresa resultou da autonomização dum departamento duma das empresas do grupo, tendo
incorporadas na sua gestão alguns princípios que advêm do sistema de certificação segundo o referencial

NP EN IS0 9001.

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNkIfr0LniAhUKkhQKHfVcCXgQjRx6BAgBEAU&url=https://negocios.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-areas-funcionales-de-una-empresa-26437.html&psig=AOvVaw3OQSUdNfEQy9Nu1Aw1NW5V&ust=1558975050354242
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O questionário tem 22 proposições. 
Para cada uma das proposições foi associada 3 (três) 
perguntas formuladas em questões
com 5 (cinco) alternativas que se repetiam para 
todas as demais, 
totalizando 66 (sessenta e seis) questões.

1 LIDERANÇAS 
 
1.1 Liderança da gestão de topo 

 
A gestão de topo estabelece, divulga e assegura o entendimento da política, objetivos, metas, 
diretrizes e dos valores da organização com relação à SST e do bem-estar dos trabalhadores, 
evidenciando a importância, o entendimento e o seu comprometimento nesse processo 
perante todas as partes interessadas. 
 

Questão 01 
Com relação à proposição apresentada, qual das seguintes alternativas melhor descreve o 
sistema de gestão da SST existente na empresa em que você trabalha? 

 
1. A proposição descreve práticas de gestão inexistentes.  

2. A proposição descreve práticas de gestão que apresentam poucas evidências de aplicação; 

encontram-se divulgadas e integradas por poucas áreas. Identifica-se que o seu uso 

continuado ocorre com muitas lacunas e variações importantes que comprometem os 

objetivos do item. 

3. A proposição descreve práticas de gestão que apresentam algumas evidências de aplicação; 

encontram-se divulgadas e integradas por algumas áreas. Identifica-se que o seu uso 

continuado ocorre com algumas lacunas e variações que podem vir a comprometer os 

objetivos do item. 

4. A proposição descreve práticas de gestão que apresentam muitas evidências de aplicação; 

encontram-se divulgadas e integradas pela maioria das áreas. Identifica-se que seu uso 

continuado apresenta poucas lacunas e variações, mas que podem vir a comprometer os 

objetivos do item. 

5. A proposição descreve práticas de gestão que apresentam muitas evidências de aplicação; 

encontram-se amplamente disseminadas e integradas por todas as áreas. Identifica-se que seu 

uso continuado não apresenta lacunas ou variações importantes que possam vir a 

comprometer os objetivos do item.  

 

Questão 02 
A proposição descreve práticas que a sua empresa considera importante para estarem 
contempladas no processo de avaliação do desempenho do sistema de gestão da SST? 

1. Discordo totalmente 2. Discordo 3. Tenho dúvidas 4. Concordo 
5. Concordo 
totalmente 

Questão 03 
A proposição descreve práticas importantes que deveriam ser recomendadas para serem 
incorporadas integralmente no sistema de gestão da SST da empresa? 

1. Discordo totalmente 2. Discordo 3. Tenho dúvidas 4. Concordo 
5. Concordo 
totalmente 
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Como as proposições foram adaptadas a partir dos itens que compõem as categorias do modelo MINEX, utilizou-se o
índice alpha (α) de Cronbach.

O α de Cronbach foi utilizado para a confiabilidade da consistência interna do instrumento de pesquisa utilizado, ou
seja um indicador de que o inquérito/entrevista proposto mede o que ele se propõem a medir.
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Agrupando-se as proposições que dizem respeito a cada categoria do modelo MINEX e
analisando-se o conjunto de respostas referentes às questões associadas a esses
agrupamentos.
A cada um do conjunto de respostas, associou-se uma nova variável.

VAR MATURIDADE DE MINEX= MATURIDADE DAS PRÁTICAS DA GESTÃO DA SST = ∑ QUESTAO A 

(Q01,Q04,Q07,Q10,Q13,Q16,Q19,Q22,Q25,Q28,Q31,Q34,Q37,Q40,Q43,Q46,Q49,Q52,Q55,Q58,Q61 E Q64) 

QUESTÃO A-  Com relação à proposição apresentada, qual das seguintes alternativas melhor descreve o sistema de 
gestão da SST existente na empresa em que você trabalha? 

 
Esta variável pode ter uma pontuação mínima de 22
(vinte e dois) pontos, caso tivesse respondido somente
a alternativa 1 para todas as questões ou poderia
obter uma pontuação máxima de 110 (cento e
dez)pontos, caso tivesse respondido somente a
alternativa 5 para todas as questões.

Pontua
ção

Obtida

Situação 
Identificada

22-44 INACEITÁVEL
Encontra-se num estágio insuficiente de aplicação de práticas de gestão da SST análogas às práticas sugeridas
nas proposições apresentadas.

45-66 DEFICIENTE
Encontra –se num estado incipiente de aplicação das práticas de gestão da SST análogas às sugeridas nas 
proposições apresentadas.

67-88 ACEITÁVEL
Têm incorporado na sua gestão da SST práticas análogas às sugeridas nas proposições, porém aplicadas com
lacunas e variações que podem vir a comprometer os resultados desejados para o desempenho da SST.

89-110 EXCELENTE
Possuem práticas de gestão da SST análogas às sugeridas nas proposições, cuja aplicação está disseminada e
integrada em todos os níveis e atividades da organização, sinalizando haver condições para produzirem uma
melhoria no desempenho da SST de forma sustentada ao longo do tempo.



1 - LIDERANÇA

2 - GESTÃO DA SST

3 - PESSOAS

4 - INFORMAÇÃO E ANÁLISE

5 - PROCESSO SST

6 - DESEMPENHO

1.1 Liderança da gestão de topo

1.2 Outros modelos de gestão na organização 

2.1 Planeamento

2.2 Organizaçao

2.3 Implementação e operação

2.4 Monitoração e medição do desempenho

2.5 Revisão pela gestão

3.2 Formação

3.1 Recrutamento e seleção de trabalhadores

3.3 Comunicação

3.4 Participaçãp e consulta

3.5 Avaliação do desempenho pessoas

4.1 Abrangência da recolha de dados e 

informação 

4.2 Revisão pela gestão

5.1 Avaliação de riscos para asegurança dos 

trabalhadores

5.2 Avaliação de riscos para a saúde dos 

trabalhadores

5.3 Saúde e bem-estar dos trabalhadores 

5.4 Implementação de novas instalações e 

introdução de novas máquinas, equipamentos 

e materiais 

5.5 - Operação e manutenção de instalações, 

máquinas e equipamentos existentes 

5.6  Sistema de resposta a emergências

5.7  Investigação de acidentes e incidentes

6 Desempenho

Questão 01;04;07;10;13;16;19;22;25;28;

31;34;37;40;43;46;49;52;55;58;61;64

...qual das seguintes alternativas melhor 

descreve o sistema de gestão SST na  empresa 

em que trabalha ?

Questão 02;05;08;11;14;17;20;23;26;29;32;

35;38;41;44;47;50;53;56;59;62;65

...descreve práticas que a sua empresa 

considera importante para estarem contempladas 

no processo de avaliação do desempenho do 

sistema de gestão da SST?

Questão 03;06;09;12;15;18;21;24;27;

30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66

...descreve práticas importantes que deveriam 

ser recomendads para serem incorporadas 

integralmente no sistema de gestão da SST?

6 CATEGORIAS
22 PROPOSIÇÕES 66 QUESTÕES

VAR Maturidade MINEX – Maturidade das práticas de 
gestão de SST

VAR  Importancia Avaliar - Importância das práticas de 
gestão na avaliação de desempenho

VAR Aceita MINEX- Aceitabilidade das práticas na gestão da 
SST

Limite 22-110

Limite 22-110

Limite 22-110

22-44 - INACEITAVEL
45-66 – DEFICIENTE
67-88 - ACEITÁVEL

89-110 - EXCELENTE

22-44 - NÃO IMPORTANTE
45-66 – iNDIFERENTE
67-88 - IMPORTANTE

89-110 – MUITO IMPORTANTE

22-44 - NÃO IMPORTANTE
45-66 – iNDIFERENTE
67-88 - IMPORTANTE

89-110 – MUITO IMPORTANTE

VAR Maturidade Liderança- Maturidade da 
Categoria Liderança

Limite 2-10 2-4- INACEITAVEL

5-6 – DEFICIENTE

7-8 - ACEITÁVEL

9-10 - EXCELENTE

VAR Importancia Liderança- Importancia da 
categoria Liderançana avaliação do desempenho

Limite 2-10 2-4- NÃO IMPORTANTE

5-6 – INDIFERENTE

7-8 - IMPORTANTE

9-10 – MUITO IMPORTANTE
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VARIAVEL AMBITO RESULTADOS

VAR MaturidadeMINEX

Maturidade das Práticas 
da Gestão da segurança e 
saúde no trabalho.

Mostram existirem  
lacunas e variações que 
podem vir a comprometer 
a eficácia da gestão de SST 
(97%).

3% -inaceitável 
57,6%-deficiente 
36,4% -aceitável 

VAR Importânciaavaliar

Importância das práticas 
de gestão na avaliação de 
desempenho.

Reconhecido a 
importância nas práticas 
de gestão SST e a sua 
integração no processo de 
avaliação do desempenho 
da gestão SST

87,9% importante
12,1% muito importante

VAR AceitaMINEX

Aceitabilidade das práticas 
na Gestão da Segurança e 
Saúde no Trabalho

Os trabalhadores 
demostram grande  
aceitabilidade das práticas 
de gestão SST para 
modelarem o Sistema

3% indiferente
78,8% importante
18,2% muito importante

VARIÁVEIS ASSOCIADAS ÀS

PROPOSIÇÕES
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VARIAVEL AMBITO RESULTADOS

VAR Maturidade Liderança Maturidade da 
categoria Liderança .

Mostram que a empresa 
deve rever as suas 
práticas de liderança.

6,1% -inaceitável 
42,4%-deficiente 
48,5% -aceitável 

(97%)

Comparação
VAR MaturidadeMINEX

O Valor em ambas 
demonstra lacunas  
nas práticas de gestão 
nesta categoria .

VAR Importância Liderança

Importância da
categoria Liderança
na avaliação de 
desempenho.

Reconhecem a 
importância da categoria 
Liderança no processo 
de avaliação do 
desempenho do SGSST.

81,8% importante
6,1% muito 
importante

(87,9%)

Comparação
VAR Importânciaavaliar

Os trabalhadores  
consideraram
importante e muito 
importante 
contemplar esta 
categoria no SGSST.

VAR AceitaLiderança Aceitabilidade da 
categoria Liderança .

Os trabalhadores 
demostram grande  
aceitabilidade às 
sugestões das práticas 
de gestão SST para 
modelarem o Sistema.

9,1% indiferente
81,8 % importante
9,1% muito 
importante

Comparação 
VAR AceitaMINEX

Os trabalhadores  
consideraram
importante e muito 
importante 
Que as práticas de 
gestão desta categoria  
sejam contempladas 
no SGSST.

VARIÁVEIS ASSOCIADAS

ÀS CATEGORIAS (6)
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RESULTADO FINAL VARIÁVEIS

ASSOCIADAS ÀS CATEGORIAS

(6)
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▪Identificar se as pequenas e médias empresas portuguesas contemplam práticas de
gestão de SST.
A SST é entendida como um cumprimento legal , mas não como gestão da
prevenção.

▪Identificar o estágio de maturidade dos sistemas de SST relativamente aos outros
sistemas de gestão (qualidade, ambiente, responsabilidade social).
A adoção de sistemas de gestão pelas empresas está ligado a fatores externos e
longe de ser um assumido como a excelência organizacional.

▪Estudo de caso – Aplicação modelo MINEX - Identificar a valorização dos
trabalhadores nas questões da SST e o estado da liderança na empresa.
Existem sistemas de gestão que permitem autoavaliar o estado da empresa SST .
Os trabalhadores quando chamados a intervir evidenciam a mudança
comportamental e uma atitude proactiva.

Conclusão

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif8LSw0bniAhWRmBQKHa12CyUQjRx6BAgBEAU&url=http://hacerperu.pe/agenda-mas-alla-de-los-buenos-deseos-ii/&psig=AOvVaw3OQSUdNfEQy9Nu1Aw1NW5V&ust=1558975050354242
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