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Tabela n.º 1. Definição de cultura / clima de segurança. 
Referência Definição de cultura / clima de segurança 

  

Zohar (1980) Um sumário de percepções molares, partilhadas entre os trabalhadores, acerca do seu 
ambiente de trabalho - (clima de segurança) 

Glennon (1982 a,b) 
A percepção dos trabalhadores acerca das características da sua organização, que têm um 
impacto directo sobre o seu comportamento no sentido de reduzir ou eliminar o perigo - clima 
de segurança - e, clima de segurança é uma forma especial de clima organizacional. 

Brown e Holmes 
(1986) 

Um conjunto de percepções e crenças de um indivíduo e/ou grupo acerca de uma entidade 
em particular - clima de segurança 

Cox e Cox (1991) A cultura de segurança reflecte as atitudes, crenças, percepções e valores que os 
trabalhadores partilham em relação à segurança - cultura de segurança 

Dedobbeleer e 
Béland (1991) As percepções molares das pessoas acerca do seu cenário de trabalho - clima de segurança 

International Safety 
Advisory Group 

(1991) 

Cultura de segurança é o conjunto de características e atitudes nas organizações e indivíduos 
que estabelece, como prioridade principal, as questões da segurança (...) - cultura de 
segurança 

Pidgeon (1991) 
Um conjunto de crenças, normas, atitudes, papéis e práticas sociais e técnicas, levadas a 
cabo com a preocupação de minimizar a exposição dos trabalhadores, gestores, clientes e 
membros do público, a condições consideradas perigosas - cultura de segurança 

Ostrom et al.  O conceito que as crenças e atitudes das organizações manifestam nas acções, políticas e 
procedimentos e que afectam a sua performance de segurança - cultura de segurança 

Cooper e Phillips 
(1994) 

Clima de segurança preocupa-se com as percepções partilhadas e crenças dos trabalhadores 
no seu posto de trabalho - clima de segurança 

Geller (1994) Numa cultura de segurança total (TSC1) todos se sentem responsáveis pela segurança e 
exercem-na numa rotina diária - cultura de segurança 

Niskanen (1994) 
Clima de segurança refere-se a um conjunto de atributos que podem ser percebidos por uma 
organização em particular e que pode ser induzido pelas políticas e práticas impostas aos 
seus trabalhadores e supervisores - clima de segurança 

Coyle et al. (1995) A medida objectiva de atitudes e percepções, face aos aspectos da saúde e segurança 
ocupacionais - clima de segurança 

Berends (1996) A programação colectiva mental, face à segurança, de um grupo de membros de uma 
organização - cultura de segurança 

Lee (1996) 

A cultura de segurança de uma organização é o resultado dos valores, atitudes, percepções, 
competências e padrões de comportamento de um grupo ou indivíduo de uma organização, 
que vão determinar o compromisso, o estilo e a capacidade para a gestão da saúde e 
segurança da organização - cultura de segurança 

Cabrera et al. 
(1997) 

As percepções partilhadas dos membros da organização acerca do seu ambiente de trabalho, 
e mais precisamente, das políticas organizacionais, no que diz respeito à segurança - clima 
de segurança 

Williamson et al. 
(1997) 

Clima de segurança é um conceito sumário que descreve a ética de segurança de uma 
organização ou posto de trabalho e que se reflecte nas crenças dos trabalhadores em relação 
à segurança - clima de segurança 

Fonte: Guldenmund (2000, p. 228). 

 
 

                                                 
1 TSC Significa Total Safety Culture (p. 228). 


