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Refª RC/IFF/MP/06/11/2020 
Lisboa, 6 de novembro de 2020 
 
 

Exmª. Senhora 
Inspectora Geral da Autoridade 
para as Condições do Trabalho 

 
 
 
 
Assunto: Fiscalização de condições de trabalho, segurança e saúde 

 CC: Presidente da República 
 Ministra da Saúde 
 Secretário de Estado da Saúde 
 Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
 Presidentes das ARS’s 

 
 
 
Exmª. Senhora Inspectora-Geral, 
 
No dia 1 de Outubro, enviámos a V. Exª. um ofício sobre o assunto supra citado, ao qual 
não obtivemos resposta, pelo que vimos reafirmar o teor do mesmo. 
 
No âmbito das medidas de combate à pandemia, o Mistério da Saúde decidiu criar locais 
específicos para lidar com doentes suspeitos de estarem infectados pela COVID-19, as 
denominadas Áreas Dedicadas à COVID-19, adiante “ADC”. 
 
Dado que uma das atribuições da Autoridade para as Condições do Trabalho, adiante 
“ACT,” é: 
“a) Promover, controlar e fiscalizar o cumprimento das disposições legais, 
regulamentares e convencionais, respeitantes às relações e condições de trabalho, 
designadamente as relativas à segurança e saúde no trabalho, de acordo com os 
princípios vertidos nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
ratificadas pelo Estado Português;”  - cfr. art. 2.º, n.º 2, al. a) do Decreto Regulamentar 
nº 47/2012, de 31 de julho, que aprova a orgânica da ACT, definindo a sua missão e 
atribuições, bem como, a respetiva organização interna [sublinhados introduzidos nesta 
oportunidade]. 
 
De acordo com o disposto no n.º 3 do referido art. 2.º, estas atribuições são 
prosseguidas pela ACT “em empresas de todos os setores de atividade, 
independentemente da sua forma ou natureza jurídica e do regime aplicável aos 
respetivos trabalhadores, e em qualquer local em que se verifique a prestação de 
trabalho ou existam indícios suficientes dessa prestação”. 
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Nesse sentido, e após vários apelos ao Ministério da Saúde para que encarasse com 
seriedade as condições de segurança no trabalho nesses locais, aliás sem qualquer 
resposta, solicitamos à ACT, entidade competente para o efeito, que proceda à 
fiscalização das condições de segurança e de qualidade mínima existentes nas ADC. 
 
Sem prejuízo das dezenas de casos que nos foram relatados, de deficientes ou até 
inexistentes condições, sublinhamos o caso das ADC criadas nos ACES de Lisboa Norte, 
de Lisboa Central e de Loures Odivelas, integrados na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 
os quais nos levantam as maiores preocupações. 
 
Em bom rigor, em todos os que no país funcionam, não em locais do SNS, já que o fim 
dessas estruturas infelizmente não fazem parte dos planos do Ministério da Saúde. 
 
Com efeito, o Estado não pode demitir-se da obrigação de garantir a segurança dos 
cidadãos que recorrem, e dos profissionais que prestam trabalho nas ADC, quer em 
termos de equipamentos de proteção, como também ao nível das condições logísticas e 
da adequação das infraestruturas. 
 
Acreditamos, assim, que a intervenção da ACT é imperativa e deve ser ordenada com a 
maior brevidade, sob pena de a prevenção não ser mais possível e nos encontrarmos a 
lidar com situações ainda mais gravosas do que as atuais. 
 
Com as nossas melhores Saudações Sindicais. 
 
 

O Secretário-Geral 
Jorge Roque da Cunha 

 
 
 


