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Instruções para o Preenchimento Informação do Cliente 

 

Campo 3.1.1:Considere todos os trabalhadores, vinculados mediante contrato de trabalho com a entidade 

empregadora responsável pelo relatório e a trabalhar no estabelecimento; 

Campo 3.1.2 Considere todos os trabalhadores, vinculados mediante contrato de trabalho com a entidade 

empregadora responsável pelo relatório e a trabalhar fora do estabelecimento, como por exemplo, 

trabalhadores cedidos, teletrabalho, domicílio. 

Campo 3.2 Considere todos os trabalhadores que estão a exercer funções no estabelecimento apesar de 

não serem vinculados à entidade empregadora, ou seja, trabalhadores temporários, independentes, 

prestadores de serviços e cedidos 

Campo 4: Indique o número total de horas efetivamente trabalhadas (incluindo as horas suplementares) 

no estabelecimento. 

 

Carregar no botão “Guardar Todos os Dados” no final da janela. 
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Campo 4.1:  

Deve colocar informação se foram realizadas ações de informação 4.1.1, sobre os riscos inerentes à 

atividade profissional e quais.  

Entende-se por informação uma ação que seja realizada apenas com o intuito de dar a conhecer algo aos 

trabalhadores (pode ser oralmente, através de panfletos, cartazes, etc.) mas não pressupõe uma 

participação dos trabalhadores: 

• (01) Admissão dos trabalhadores; 

• (02) Atividades que envolvem trabalhadores não pertencentes ao estabelecimento;  

• (03) Mudança de posto de trabalho;  

• (04) Introdução ou mudança de equipamento de trabalho;  

• (05) Adoção de novas tecnologias;  

• (06) Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI); 

• (07) Ação de informação e sensibilização sobre a COVID-19  

• (99) Outras situações contempladas  

 

 

Carregar no botão “Guardar Todos os Dados” no final da janela. 
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Campo 4.2:  

Informação se foram realizadas ações de consulta aos trabalhadores no que diz respeito a questões de 

segurança e saúde no trabalho. 

Nestas ações, pode ser dada eventualmente uma informação aos trabalhadores mas os mesmos são 

consultados sobre essa informação, isto é, pressupõe que exista uma participação ou que seja recebida 

alguma opinião dos trabalhadores face à informação recebida, por exemplo. 

• (01) Medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho a aplicar;  

• (02) Outras medidas com reflexos na promoção da segurança, higiene e saúde no trabalho;  

• (03) Programação e organização da formação;  

• (04) Designação de representante do empregador;  

• (05) Designação de trabalhadores responsáveis pelas atividades de 1ºs socorros, combate a 

incêndios e evacuação de trabalhadores;  

• (06) Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI);   

• (07) Plano de contingência da COVID-19;  

• (99) Outras ações de consulta;  

 

 

Carregar no botão “Guardar Todos os Dados” no final da janela. 
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Campo 4.3:  

Informação se foram realizadas ações de formação aos trabalhadores no que diz respeito aos domínios 

da segurança e saúde no trabalho e em quais. 

• (01) Riscos químicos;   

• (02) Riscos físicos;  

• (03) Riscos biológicos ;  

• (04) Riscos psicossociais e organizacionais;  

• (05) Máquinas e equipamentos de trabalho;  

• (06) Trabalhos com riscos especiais (exemplos: trabalhos em altura, espaços confinados, etc.);  

• (07) Ergonomia;   

• (08) Equipamento de proteção coletiva;  

• (09) Equipamentos de proteção individual;  

• (10) Promoção da segurança;   

• (11) Primeiros socorros;  

• (12) Organização de emergência;  

• (13) Segurança contra incêndios;  

• (14) Legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;  

• (15) Sinalização de segurança;  

• (16) Promoção da saúde;  

• (17) COVID-19 - Medidas de prevenção e proteção;  

• (99) Outras ações de formação. 

 

Carregar no botão “Guardar Todos os Dados” no final da janela. 
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Notas: 

Acidente de trabalho - aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou 

indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução da capacidade de 

trabalho ou de ganho ou a morte. 

Local de trabalho - todo o lugar onde o trabalhador se encontra ou deva dirigir-se em virtude do seu 

trabalho e em que esteja, direta ou indiretamente, sujeito ao controlo do empregador. 

Tempo de trabalho - engloba o período normal de trabalho, o que antecede o seu início (em atos de 

preparação ou com ele relacionados), o que se lhe segue (em atos também com ele relacionados), bem 

como as interrupções normais ou forçosas de trabalho. Inclui também o trabalho suplementar. 

Dias de trabalho perdidos - número de dias de calendário (incluindo sábados, domingos, feriados ou 

outros dias em que normalmente não trabalha) em que o sinistrado é incapaz de trabalhar devido a um 

acidente de trabalho. 

Só se devem considerar acidentes de trabalho ocorridos no ano corrente. 

Devem ser também contabilizados os dias de trabalho perdidos de acidentes de trabalho ocorridos no 

ano anterior e que transitam para o ano corrente. 

 

Campo 1: Indique, se ocorreram acidentes de trabalho no ano corrente, preenchendo o campo a branco 

no cabeçalho da tabela utilizando as opções de resposta presentes (Sim ou Não).  
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Caso tenham ocorrido acidentes de trabalho selecione SIM, irá ficar disponível a seguinte Tabela.  

 

ATENÇÃO, embora os acidentes de trajeto sejam acidentes de trabalho, para o preenchimento desta 

tabela NÃO devem incluir a informação referente aos acidentes de trajeto. 

 

 

 

Carregar no botão “Guardar Todos os Dados” no final da janela. 
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