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Programa de Saúde Ocupacional 

  

 Quem somos?  

Somos uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos do trabalho, 

enfermeiros do trabalho, técnicos superiores e assistentes técnicos.  

 Equipa Coordenadora: 

 João Crisóstomo Borges - Médico de Saúde Pública e do Trabalho 

 Manuela Pinto – Enfermeira de Saúde Comunitária e do Trabalho 

 Elisabete Branco – Técnica de Superior de Saúde Ambiental e de 

Segurança do Trabalho  

 

O nosso contacto (Serviço de Saúde Ocupacional da ARS Centro) é o seguinte: 

telefone 239 792 058.  

  

Quem servimos?  

Servimos a população trabalhadora da região de saúde do Centro e, 

especificamente, os trabalhadores da ARS Centro, serviços centrais e 

agrupamentos de centros de saúde que a constituem.  

 

O que pretendemos e o que oferecemos?   

Pretendemos proteger e promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores da área 

geográfica da ARS Centro e, em particular, dos que desempenham funções nos 

estabelecimentos da ARS Centro, independentemente do vínculo e contrato 

laboral. Prestamos assessoria técnica aos Órgãos de Gestão da ARS Centro, na 

área da Saúde Ocupacional e apoiamos os serviços de segurança e saúde no 

trabalho das entidades de saúde da região.  

 

http://www.arscentro.min-saude.pt/Institucional/Paginas/Organiza%c3%a7%c3%a3o.aspx


     
 

O que fazemos?  

Realizamos, aos profissionais da ARS Centro, os exames de saúde ocupacional 

previstos na Lei.  

Licenciamos e auditamos serviços externos de Segurança e Saúde no Trabalho.   

Colaboramos na implementação de serviços de segurança e saúde no trabalho nos 

serviços centrais e nos agrupamentos de centros de saúde da ARS Centro.  

Colaboramos na promoção da vigilância do funcionamento dos serviços de 

segurança e saúde no trabalho, da área geográfica de influência da ARS Centro;  

Colaboramos na promoção da monitorização e vigilância dos riscos profissionais 

e das condições ambientais de trabalho saudáveis e da vigilância da saúde dirigida 

ao risco dos trabalhadores.  

Colaboramos na promoção da sensibilização, informação e formação sobre riscos 

profissionais e medidas preventivas (incluindo formação em suporte básico de 

vida).  

Colaboramos na promoção da investigação em segurança e saúde no trabalho.  

  

Como fazemos?  

Articulamo-nos, a nível local, com as unidades de saúde pública dos 

agrupamentos de centros de saúde da ARS Centro e, a nível central, com o 

Programa Nacional de Saúde Ocupacional da Direção-geral da Saúde.  
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