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PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO RELATIVO AOS  

TÉCNICOS SUPERIORES DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
(documento submetido pelo representante da APQ) 

Caro Engº. José Alberto Franco,  

Chegaram recentemente à APQuímica algumas questões de empresas nossas associadas relacionadas com a 

“Atualização do Título Profissional TSST/Conselheiro de Segurança”. 

Estas questões/dúvidas tiveram como origem o descrito na Ata da 60.ª Sessão Plenária da CNTMP, de 4 de Ou-

tubro de 2017, a qual refere nos parágrafos 30 e 31 que: 

“30. A ACT referiu que existem matérias transversais à formação de CS e Técnicos e Técnicos Superiores 
de Segurança no Trabalho, tendo inclusive sido solicitado à ACT um parecer relativo ao reconhecimento de 
cursos de formação de CS para manutenção do título profissional dos Técnicos e Técnicos Superior do Tra-
balho (TST e TSST) que exercem funções como CS, o qual obteve despacho favorável.  
31. Nesse contexto, foi proposto que a ACT, apesar de não ser entidade certificadora dos cursos de CS, vi-
esse a dar o seu contributo para os conteúdos do curso de CS, uma vez que detém experiência como enti-
dade certificadora de outras profissões regulamentadas e em qualquer das profissões se pretende a melho-
ria das condições de trabalho e consequentemente uma menor exposição ao risco profissional.”  

Pelo que recentemente me foi dado conhecer, a ACT ainda não aceita este reconhecimento, conforme explana-

ção abaixo: 

“Até esta data, mantem-se tudo como até aqui e assim sendo, os cursos de formação contínua e de atuali-

zação científica e técnica têm de ser realizados na área 862 não podendo ser considerada a formação de 

Conselheiro de Segurança como válida para manutenção do Título Profissional de Técnico Superior de Se-

gurança no Trabalho.” 

Assim, e caso considere oportuno, proponho e agradeço que se clarifique este tema na 63ª sessão plenária da 

CNTMP, e se inscreva na respetiva Ata um esclarecimento sobre esta temática.  

A não clarificação deste assunto poderá levar a que alguns CS assumam este assunto como definitivo, podendo 

assim estar a pôr em risco o seu título de TSHST. 

Melhores cumprimentos, 

José Barardo Ribeiro 
Assessor Técnico 
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