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Preâmbulo

A presente Norma foi desenvolvida para responder à necessidade sentida pelos interessados na existência de
uma norma aplicável a sistemas de gestão da Segurança e Saúde do Trabalho relativamente à qual possam
ser avaliados e ter os respectivos sistemas certificados.
A presente Norma foi desenvolvida para ser compatível com as Normas NP EN ISO 9001:2000 – Sistemas
de gestão da qualidade – Requisitos e NP EN ISO 14001:2004 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos e
linhas de orientação para a sua utilização, a fim de facilitar a integração dos sistemas de gestão da Segurança
e Saúde do Trabalho com os sistemas de gestão da qualidade e com os sistemas de gestão ambiental, caso as
organizações o pretendam fazer.
A presente Norma foi adaptada da Norma OHSAS 18001:2007 do “OHSAS Project Group 2007”. Existe
uma publicação da British Standards Institution daquela Norma com a referência BS OHSAS 18001:2007.
A presente Norma inclui alterações, relativamente à anterior edição, das quais se destacam as seguintes:

•

É atribuída maior importância à componente Saúde do Trabalho;

•

Melhoria significativa no alinhamento com a Norma NP EN ISO 14001:2004 em toda a sua extensão, e
compatibilidade melhorada com a norma NP EN ISO 9001:2000.

•

O termo “risco tolerável” foi substituído pelo termo “risco aceitável”1) (ver 3.1).

•

O termo “acidente” está incluído agora no termo “incidente” (ver 3.9).

•

Foram incluídas novas definições e revistas algumas definições existentes.

•

A definição do termo “perigo” deixou de se referir aos “danos para o património ou aos danos para o
ambiente do local de trabalho” (ver 3.6).
Considera-se agora que os danos para o património e para o ambiente do local de trabalho não estão
directamente relacionados com a gestão da segurança e saúde do trabalho, que é o objectivo da presente
Norma, sendo incluídos no âmbito da gestão de activos. No entanto, se os riscos de tais “danos” tiverem
efeito na segurança e saúde do trabalho devem ser identificados no processo da apreciação do risco da
organização e devem ser utilizados controlos de risco adequados.

A conformidade com a presente Norma não dispensa o cumprimento das obrigações legais.

Im

Considerando que a especificação OHSAS 18001:1999 se mantém em vigor até 9 de Julho de 2009 e a data
da conclusão do Inquérito Público da presente Norma, a CT 42 – SC4 estabeleceu um período de transição
que decorre até 31 de Dezembro de 2009 para a manutenção em vigor da Norma NP 4397:2001.

1)

A norma NP 4397:2001 já continha o termo “risco aceitável”.
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Introdução

As organizações estão cada vez mais preocupadas em alcançar e evidenciar um sólido desempenho em
matéria de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) através do controlo dos respectivos riscos de natureza
ocupacional, consistente com a sua política e objectivos da SST. As organizações fazem-no num contexto de
exigências legais cada vez mais restritivas, de desenvolvimento de políticas económicas e de outras medidas
indutoras de boas práticas de SST e da crescente preocupação expressa pelas partes interessadas nas questões
da SST.
Muitas organizações realizaram “diagnósticos” ou “auditorias” para avaliar o respectivo desempenho em
SST. Estes diagnósticos e auditorias poderão, por si só, não ser suficientes para dar à organização a garantia
que o respectivo desempenho não só cumpre como continuará a cumprir os correspondentes requisitos legais
e de política. Para serem eficazes têm de ser realizados no quadro de um sistema de gestão estruturado e
integrado na organização.
A presente Norma pretende fornecer às organizações os elementos de um sistema de gestão da SST eficaz
que possa ser integrado com outros requisitos de gestão e auxiliar as organizações a alcançar objectivos de
SST e económicos. A presente Norma não se destina a ser usada para criar barreiras ou entraves comerciais
nem para ampliar ou alterar as obrigações legais de uma organização.
A presente Norma especifica requisitos para um sistema de gestão da SST, a fim de permitir a uma
organização desenvolver e executar uma política e os objectivos que têm em conta os requisitos legais e
informação sobre os riscos da SST. Pretende-se que seja aplicável a todos os tipos e dimensões das
organizações e considerar as diversas circunstâncias geográficas, culturais e sociais.
A presente Norma baseia-se no modelo de sistema de gestão do tipo “Plan”, “Do”, “Check”, “Act” – PDCA.
A Figura 1 mostra a abordagem a seguir. O sucesso do sistema depende do compromisso de todos os níveis e
funções da organização, e especialmente da gestão de topo. Um sistema deste tipo permite a uma
organização desenvolver uma política da SST, estabelecer objectivos e processos para atingir os
compromissos da política, desenvolver as acções necessárias para melhorar o respectivo desempenho e
demonstrar a conformidade do sistema com os requisitos da presente Norma. A finalidade última da presente
Norma é dar suporte e promover boas práticas de SST, em equilíbrio com as necessidades sócio-económicas.
A presente Norma clarifica alguns aspectos da primeira edição e tomou em devida consideração os requisitos
das Normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e do documento Linhas de Orientação ILO-OSH
(Organização Internacional do Trabalho), bem como de outras normas ou publicações sobre sistemas de
gestão da SST para aumentar a compatibilidade destas normas em benefício dos respectivos utilizadores.

Im

A demonstração da aplicação bem sucedida da presente Norma pode ser usada por uma organização para
assegurar às partes interessadas que adopta um sistema de gestão da SST apropriado.
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Melhoria Contínua
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Figura 1 – Modelo de sistema de gestão da Segurança e Saúde do Trabalho

A presente Norma contém os requisitos que podem ser objectivamente auditados; porém, não estabelece
requisitos absolutos para o desempenho da SST, para além dos compromissos, expressos na política da SST,
de cumprir com os requisitos legais aplicáveis e outros que a organização subscreva, para a prevenção de
lesões e de afecções da saúde e à melhoria contínua. Assim, duas organizações que realizem actividades
similares mas que têm diferentes desempenhos da SST podem estar em conformidade com os respectivos
requisitos.
A presente Norma não inclui requisitos específicos de outros sistemas de gestão, tais como os da qualidade,
do ambiente, da segurança (“security”) ou da gestão financeira, embora os respectivos elementos possam ser
alinhados ou integrados com os destes sistemas de gestão. É possível a uma organização adaptar o(s)
respectivo(s) sistema(s) de gestão existente(s) de modo a desenvolver um sistema de gestão da SST em
conformidade com os requisitos da presente Norma. Salienta-se, no entanto, que a aplicação de vários
elementos do sistema de gestão pode diferir, dependendo do objectivo pretendido e das partes interessadas
envolvidas.

Im

O nível do detalhe e a complexidade do sistema de gestão da SST, a extensão da documentação e os recursos
a ele atribuídos dependem de um conjunto de factores, tais como o âmbito do sistema, a dimensão da
organização e a natureza das suas actividades, produtos e serviços, e a cultura organizacional. Tal pode ser o
caso, em particular para as pequenas e médias empresas.
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1 Objectivo e campo de aplicação

A presente Norma especifica os requisitos de um sistema de gestão da SST, que permite a uma organização
controlar os respectivos riscos da SST e melhorar o respectivo desempenho. A presente publicação não
indica os critérios específicos de desempenho da SST, nem dá especificações detalhadas para o projecto de
um sistema de gestão.
A presente Norma é aplicável a qualquer organização que pretenda:

a) estabelecer um sistema de gestão da SST para eliminar ou minimizar os riscos para os trabalhadores e
outras partes interessadas que possam estar expostos aos perigos da SST associados às suas actividades;
b) implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da SST;
c) assegurar-se da conformidade com a sua política da SST;

d) demonstrar a conformidade com a presente Norma através de:
1) efectuar uma auto-avaliação e uma auto-declaração, ou

2) procurar confirmação da sua conformidade por partes interessadas na organização, tais como clientes,
ou
3) procurar confirmação da respectiva auto-declaração por entidade externa à organização (terceira parte),
ou

4) procurar certificação/registo do respectivo sistema de gestão da SST por uma entidade externa (terceira
parte).

Os requisitos da presente Norma destinam-se a qualquer sistema de gestão da SST. A extensão da aplicação
dependerá de factores, tais como, a política da SST da organização, a natureza das suas actividades e dos
riscos e complexidade das suas operações. Esta Norma pretende dirigir-se à SST, e não a outras áreas da
segurança e de saúde, tais como programas de promoção da saúde e bem-estar do trabalhador, segurança do
produto, danos do património ou impactes ambientais.

2 Referências normativas

Os documentos referenciados são relevantes para a aplicação da presente Norma. Para as referências datadas,
apenas se aplica a edição citada. Para as referências não datadas, aplica-se a última edição (incluindo as
emendas).
Occupational health and safety management systems – Requirements

NP 4410: 2004

Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho – Linhas de orientação
para a implementação da norma NP 4397

NP EN ISO 9000:2005

Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário
(ISO 9000:2005)

NP EN ISO 9001:2000

Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos (ISO 9001:2000)

NP EN ISO 14001:2004

Sistemas de gestão ambiental – Especificações e linhas de orientação para a
sua utilização (ISO 14001:2004)

NP EN ISO 19011:2003

Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão da qualidade e/ou
ambiental (ISO 19011:2002)

Im

OHSAS 18001:2007

Na bibliografia estão listadas outras publicações que fornecem informação ou orientação. É aconselhável que
sejam consultadas as edições mais recentes de tais publicações.

