A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO

OBJECTIVOS DO SERVIÇO
- SENSIBILIZAR, informar e difundir as obrigações legais da Segurança e Saúde no Trabalho – SST;
- ORGANIZAR E ACOMPANHAR as atividades de SST na
empresa;
- REDUZIR OS CUSTOS associados a acidentes, baixas,
coimas, trabalho monótono, baixa produtividade,
desmotivação, e outros;
- ANALISAR e controlar os riscos associados às actividades da empresa;
- PREVENIR OS RISCOS PROFISSIONAIS e potenciar a
segurança nos estabelecimentos industriais;

A legislação em vigor relativa a Segurança e Saúde
no trabalho visa a manutenção da saúde dos trabalhadores e obriga as empresas a criarem serviços internos ou externos de SST. Os trabalhos a
efectuar por estes serviços exigem formação específica e na generalidade não requerem técnicos
afetos a tempo inteiro pelo que, se torna mais
adequado e económico recorrer a serviços externos.
Reconhecendo-se que os riscos profissionais não
são variáveis incontroláveis mas que, decorrem do
modo concreto como a prestação do trabalho é
organizada, a promoção da saúde e segurança dos
trabalhadores deve desenvolver-se, de forma sustentada, em obediência ao princípio de adaptação
do trabalho ao homem.
O Centro Tecnológico do Calçado de Portugal
(CTCP), atento à dinâmica legislativa e industrial,
decidiu criar o Serviço Externo de Segurança no
Trabalho com o objectivo de prestar serviços com
qualidade e com custos justos.

- ANALISAR acidentes de trabalho e suas causas.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
- REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO e consequente redução de custos segurados: indemnizações,
gastos em assistência médica;
- REDUÇÃO DE TEMPO PERDIDO pelo acidentado,
tempo necessário à formação de um substituto, perdas
para a produção, perdas por reparações, perdas no
rendimento do trabalhador quando regressa ao trabalho, perdas do tipo comercial por não se cumprir prazos de entrega;
- Melhorias das condições de trabalho e consequente
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE;
- Melhoria do grau de SATISFAÇÃO DO TRABALHADOR
e nível de motivação para o desempenho com segurança das suas tarefas;
- As medidas de Segurança e Saúde no Trabalho metodicamente programadas e integradas na gestão da produção da empresa permitem EVITAR INFRAÇÕES que
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Serviço externo

Saúde e segurança no trabalho

poderiam ser detetadas, através de denúncias ou de
inspeções.

REQUISITOS DAS EMPRESAS INTERESSADAS EM
ADERIR AO SERVIÇO DE HST DO CTCP
O Serviço Externo de Segurança e Saúde do CTCP, aplicase às empresas dos setores de calçado, marroquinaria,
curtumes, solas, colas, equipamentos para a fileira do
couro e calçado, confecção e outros setores industriais
afins, com menos de 400 trabalhadores no mesmo estabelecimento, já que a lei prevê que as empresas com um
n.º de trabalhadores acima deste valor, devem organizar
serviços internos, qualquer que seja a actividade desenvolvida, salvo se possuírem autorização escrita da ACT –
Autoridade para as Condições de Trabalho.

A EQUIPA

AUTORIZAÇÃO E SECTORES DE ACTIVIDADE
ABRANGIDOS PELO SERVIÇO
O CTCP possui autorização e reconhecimento da Autoridade para as Condições de Trabalho para prestar serviços externos de SST, de acordo com
despacho conjunto ministerial Ref. ISHST.GD 061218
02495 de 28/12/2006.

CUSTOS
O serviço de SST do CTCP apresenta a melhor relação
qualidade preço do mercado. Os preços anuais variam
consoante a empresa seja associado e o local onde
decorre a formação. As avaliações e respetivos relatórios da exposição diária ao ruído e fichas individuais de
ruído, iluminação, níveis de temperatura e humidade ,
solventes, poeiras estão incluídos na prestação.

- Contrato com formação nas instalações do
CTCP
Os preços anuais são de 16,00 € por trabalhador (sócio
CTCP com uma Unidade de Participação 1UP), 19,42 €
por trabalhador (sócio APICCAPS/APIB), 22,85 € por
trabalhador (não sócio).

- Contrato com formação nas instalações da empresa
O CTCP dispõe duma equipa experiente e com formação em Segurança e saúde no Trabalho, com certificados de aptidão profissional de higiene e segurança.
A grande experiência que o CTCP detém sobre a área
industrial, em particular do calçado, permite ultrapassar rapidamente situações mais complicadas quando
comparado com entidades com menor experiência.

EQUIPAMENTO
O CTCP dispõe do equipamento e técnicos habilitados
para realizar as medições que sejam obrigatórias.
Os equipamentos estão devidamente calibrados para
realizar as medições de ruído. O laboratório do CTCP
onde se efetua as restantes determinações é acreditado.

Os preços anuais são de 20€ por trabalhador (sócio
CTCP uma Unidade de Participação 1 UP), 24,27 € por
trabalhador (sócio APICCAPS/APIB) e 28,55 € por trabalhador (não sócio);

- Contrato sem formação (a empresa assegura a
formação)
Os preços anuais são de 14€ por trabalhador (sócio
CTCP com uma Unidade de Participação 1UP), 17,00€
por trabalhador (sócio APICCAPS/APIB), 20,00€ por
trabalhador (não sócio).

A tabela seguinte indica os preços para cada situação:

Pág.2/3

Associado

A - Valor por trabalhador/ano com formação
no CTCP

B - Valor por trabalhador/ano com formação
na empresa

C - Valor por trabalhador/ano sem formação

Sócio CTCP – 1UP

16,00 €

20,00 €

14,00 €

Sócio APICAPS/APIB

19,42 €

24,27 €

17,00 €

Não Sócio

22,85 €

28,55 €

20,00 €

Para sócios com mais que uma UP será efetuado um desconto adicional de 2% por cada UP
suplementar até ao limite de 5 UP. A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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CONTACTOS

Rua de Fundões, Devesa Velha,
3700-121 São João da Madeira
T. 256 830950
F. 256 832554
Anabela Neves . anabela.neves@ctcp.pt
Sara Resende . sara.resende@ctcp.pt
Mónica Silva . mónica.silva@ctcp.pt
Maria José Ferreira . mjose.ferreira@ctcp.pt

Rua Dr. Luís Gonzaga da Fonseca Moreira
Margaride Apartado 181
4610-117 Felgueiras
T. 255.312146
F. 255.311614
Sónia Silva . sonia.silva@ctcp.pt
Fernanda Freitas . fernanda.freitas@ctcp.pt
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