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P 
ensando nos 

trabalhadores e 

seus represen-

tantes, o Departamento 

de Segurança e Saúde 

da UGT, apresenta no 

âmbito da promoção da 

Segurança e Saúde no 

Trabalho,  o número 0 

do Boletim Informativo 

sobre PRP que se desti-

na a informar, sensibili-

zar e disseminar infor-

mação sobre Prevenção 

de Riscos Profissionais. 

Este Boletim terá a 

periodicidade bimensal e 

será enviado a todos os 

Sindicatos por via elec-

trónica, sendo que cada 

número será dedicado a 

um tema central. Neste 

número experimental do 

nosso Boletim sobre 

PRP vamos dedicar a 

nossa atenção a uma 

matéria crucial: os direi-

tos  dos trabalhadores 

em matéria de Segu-

rança e Saúde no Tra-

balho (ficha prática n.º 

1). Cada tema será 

organizado sob a forma 

de ficha prática, poden-

do as mesmas ser 

impressas e organiza-

das numericamente. 

Iremos, igualmente, 

proceder em cada 

número à divulgação de 

legislação (Secção 

Legislação) e informa-

ção estatística (Secção 

Informação Estatística) 

bem como de outros 

temas que considere-

mos relevantes. 

Terminamos, sublinhan-

do que o exercício dos 

direitos laborais liga-

dos à segurança e 

saúde nos locais de 

trabalho deve ser con-

siderado por todos os 

Sindicatos, Dirigentes 

e Delegados Sindicais 

uma prioridade de 

acção, na medida em 

que o trabalho desen-

volvido contribuirá 

para a criação de 

locais de trabalho mais 

saudáveis e seguros.  
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A UGT, esteve presente numa confe-

rência organizada pelo Fórum Euro-

peu de Deficiência (FED) e a Confe-

deração Europeia de Sindicatos 

(CES) com o apoio do Comité Econó-

mico e Social Europeu,  esta confe-

rência que se realizou em Bruxelas, 

em 10 e 11 de Março, surge na  

sequência das actividades de “2010 – 

Ano Europeu de Combate à Pobreza 

e Exclusão Social” –  e visou debater  

o acesso ao emprego e formação por 

parte das pessoas com deficiência. 

Nas suas conclusões salientou-se 

que se registaram, nos últimos anos 

progressos significativos, apesar de 

ainda haver muito a fazer: em 

Novembro de 2010, a Comissão 

Europeia apresentou o plano de 

acção para pessoas com deficiência 

que define as iniciativas que tomará 

nos próximos dez anos (até 2020). 

Anunciou em particular que a propos-

ta para “Lei Europeia da Acessibilida-

de” seria publicada em 2012. Em 23 

de Dezembro de 2010, a União Euro-

peia ratificou a Convenção da 

Nações Unidas sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, particular-

mente no que respeita ao emprego. 

De positivo salienta-se que na 

sequência da ratificação do Tratado 

de Lisboa, a Carta de Direitos Funda-

mentais da União Europeia, que no 

seu artigo 26º reconhece o direito das 

pessoas com deficiência “a beneficiar 

de medidas destinadas a assegurar a 

sua autonomia, a sua integração 

social e ocupacional e a sua partici-

pação na vida da comunidade” se 

tornou juridicamente vinculativa. 

A Estratégia Europeia para a Defi-
ciência 2010-2020 destina-se essen-
cialmente a providenciar às pessoas 
com deficiência os meios e os recur-
sos de que elas precisam para pode-
rem usufruir dos seus direitos em pé 
de igualdade com os outros cidadãos 
e a remover os obstáculos que dificul-

tam o seu quotidiano. 
Esta conferência manifestou a sua 

preocupação pelo facto de a coberto 

da crise se estar a verificar nos paí-

ses membros uma redução das des-

pesas sociais ao mesmo tempo que 

aumenta a precariedade do emprego. 

Sendo que são as pessoas mais vul-

neráveis as primeiras a sentirem os 

efeitos negativos desta crise, dado 

que as pessoas com deficiência para 

além das numerosas barreiras à sua 

participação social e económica 

experimentam ainda os estereótipos 

relativos a uma alegada falta de com-

petência ou de produtividade. 

Nas conclusões pode-se ainda ler 

que “As pessoas com deficiência e as 

suas associações, bem como os par-

ceiros sociais põem as suas compe-

tências e experiência ao serviço dos 

empregadores e decisores, de forma 

a apoiá-los na tarefa de transformar o 

mercado de trabalho num espaço 

inclusivo e acessível, designadamen-

te providenciando adaptações que 

permitam lutar contra a discrimina-

ção, tal como previsto na Convenção 

das NU sobre os direitos das pessoas 

com deficiência, investindo em infra-

estruturas adequadas, tornando efi-

caz o uso de fundos europeus na 

obtenção de coesão social e inclu-

são.” 

 

Acesso ao emprego e formação para pessoas com deficiência: 

um direito a conquistar 
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É  n e c e s s á r i o  e 

urgente ir além 

da teoria e  passar aos 

actos, consignando na 

prática os direitos das 

pessoas com deficiência. 

A 
 Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 

destina-se essencialmente a providenciar às 

pessoas com deficiência os meios e os recursos de 

que elas precisam para poderem usufruir dos 

seus direitos em pé de igualdade com os outros cidadãos e 

a remover os obstáculos que dificultam o seu quotidiano. 



O direito de todos os trabalhadores à prestação do trabalho em condições de 

Segurança e Saúde encontra-se consagrado na Constituição da República e 

regulamentado na Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro que aprova o Regi-

me Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho. 

Todos os trabalhadores, sem excepção, têm direito à prestação de trabalho 

em condições que respeitem a sua segurança e saúde asseguradas pelo 

empregador, independentemente do seu vínculo contratual.  

O direito à participação dos trabalhadores e dos seus representantes neste 

domínio assenta, pois, num conjunto de direitos, todos interligados à preven-

ção de riscos nos locais de trabalho, entre os quais o direito de tomar conhe-

cimento, através da informação e formação adequadas, dos riscos profissio-

nais que existem no seu local de trabalho, suas causas e medidas de pre-

venção e protecção.  

- O equipamento de protecção que seja necessário utili-

zar; 

- A lista anual de acidentes com incapacidade superior a 3 

dias e a lista anual de acidentes mortais; 

- A admissão de trabalhadores com contratos de duração 

determinada cedidos ou comissão em serviço); 

  

--   Os t rabalhadores e empregadores Os trabalhadores e empregadores 

externos também devem ser  informa-externos também devem ser  informa-

dos,  nos termos apl icáveis  à general i -dos,  nos termos apl icáveis  à general i -

dade dos t rabalhadores internos.dade dos t rabalhadores internos.   
 

Em  que consiste ? 

 

O trabalhador, bem como os seus representantes 

para a SST têm direito a dispor de informação ade-

quada e actualizada sobre as seguintes matérias: 

- Os riscos para a segurança e saúde inerentes à 

actividade desenvolvida; 

- As medidas de prevenção e protecção existentes, 

relativas ao posto de trabalho ou função e, em geral, 

à empresa, estabelecimento ou serviço, e a forma 

como se aplicam; 

- As medidas e instruções a adoptar em caso de peri-

go grave e eminente; 

- As medidas de primeiros socorros, de combate a 

incêndios e de evacuação de trabalhadores em caso 

de sinistro, bem como a informação sobre quem é 

encarregado de as pôr em prática (trabalhadores ou 

serviço encarregues dessa tarefa); 

- Os trabalhadores com funções específicas no domí-

nio da SST devem ser informados sobre: 

- Os resultados da avaliação de riscos; 

- As medidas de segurança e saúde antes de postas 

em prática; 

FICHA PRÁTICA PRP Nº 1 

Direitos dos Trabalhadores em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho 
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Lei n.º 102/ 2009, de 10 de Setembro, 

  

Artigo 19º 

Direito à Informação 

Constitui contra-ordenação muito grave o incum-

primento do dever de informação aos trabalhado-

res, nos termos do n.º 7 do artigo 19.º da Lei 102/ 

2009.   

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/17600/0616706192.pdf


empresa e os riscos existentes, os 

trabalhadores responsáveis pela 

aplicação das medidas de primeiros 

socorros, de combate a incêndios e 

de evacuação de trabalhadores; 

• Os trabalhadores com funções 

específicas nos domínios da SST 

devem ter acesso a formação perma-

nente para o exercício das respecti-

vas funções.  

O trabalhador deve receber uma 

formação adequada no domínio da 

SST, tendo em atenção o posto de 

trabalho que ocupa e o exercício 

de actividades de risco elevado, 

formação que é assegurada pela 

entidade patronal.  

• A formação em SST deve ser 

assegurada aos trabalhadores, de 

modo a que não resulte qualquer 

prejuízo, material ou outro, para os 

mesmos. 

• A entidade empregadora deve, 

ainda, formar em número suficiente 

tendo em conta a dimensão da 

O tempo de formação conta como 

tempo efectivo de trabalho. 

Art. 20.º da Lei n.º 102/ 2009 - Formação 

dos Trabalhadores 

Código do Trabalho (Lei n.º 7/ 2009, de 

de 12 de Fevereiro) - Art. 132.º, n.º2 
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Quando deve ser disponibilizada a informação? 

A defesa da 

Saúde e 

Segurança dos 

Trabalhadores 

é dever de 

todas as 

Organizações 

Sindicais. 

No momento da admissão na empresa; 

Sempre que se verifique uma mudança de posto de trabalho ou de funções; 

Sempre que ocorra a introdução de novos equipamentos de trabalho ou alteração 

dos existentes; 

Sempre que se adopte de uma nova tecnologia; 

Sempre que as actividades envolvam trabalhadores de diversas empresas. 

 

 

Se a informação não for disponibilizada pela entidade patronal, o trabalhador inte-

ressado ou o representante dos trabalhadores para a SST deve solicitá-la por 

escrito. 

 

 

Nota: Artigo 19.º, n.º 2, da Lei 102/2009 refere claramente, os momentos em que 

o direito à informação deve ser efectivado.   

Neste caso o representante dos trabalhadores para a SST ou o pró-

prio trabalhador deve enviar à entidade patronal um ofício solicitando 

o exercício do seu direito à informação, especificando sobre que 

aspecto pretende que a informação seja disponibilizada, enquadran-

do o exercício deste direito na legislação. 

Direito à Formação, em que consiste? 

E se a entidade patronal não disponibilizar a informação?  



 • O equipamento de protecção que é necessário 

utilizar - protecção individual e colectiva; 

• Os riscos para a SST, bem como as medidas de 

protecção e de prevenção, e a forma como se apli-

cam, relativos ao posto de trabalho ou função, quer 

em geral, à empresa, estabelecimento ou serviço; 

• A lista anual de acidentes de trabalho mortais e 

dos que ocasionem incapacidade para o trabalho, 

superior a três dias úteis, elaborada até final de 

Março do ano seguinte; 

• Os relatórios dos acidentes de trabalho; 

• A designação do representante do empregador 

que acompanha a actividade do serviço de SST; 

• A designação e exoneração dos trabalhadores 

que desempenham funções específicas nos domí-

nios as actividades de organização da SST; 

• A designação dos trabalhadores encarregados de 

pôr em prática as medidas de primeiros socorros, 

de combate a incêndios e da evacuação dos traba-

lhadores, a respectiva formação e material disponí-

vel; 

• O recurso a serviços exteriores à empresa ou a 

técnicos qualificados para assegurar o desenvolvi-

mento de todas ou parte das actividades de SST; 

• O equipamento de protecção que é necessário 

utilizar - protecção individual e colectiva; 

• Os riscos para a SST, bem como as medidas de protec-

ção e de prevenção, e a forma como se aplicam, relativos 

ao posto de trabalho ou função, quer em geral, à empre-

sa, estabelecimento ou serviço; 

• A lista anual de acidentes de trabalho mortais e dos que 

ocasionem incapacidade para o trabalho, superior a três 

dias úteis, elaborada até final de Março do ano seguinte; 

• Os relatórios dos acidentes de trabalho. 

O empregador deve consultar por escrito, pelo menos 

duas vezes por ano, previamente e em tempo útil, os 

representantes dos trabalhadores ou, na sua falta, os 

próprios trabalhadores.  

Esta consulta visa obter um parecer por parte dos 

trabalhadores ou dos representantes dos 

trabalhadores. 
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Direito à consulta 

Em que consiste? 

Lei n.º 102/ 2009  Art. 18.º  

Direito de consulta 

Que aspectos  da SST devem ser objecto de 

consulta? 

Os trabalhadores e seus representantes devem ser 

consultados sobre as seguintes matérias: 

• A avaliação dos riscos para a SST, incluindo os res-

peitantes aos grupos de trabalhadores sujeitos a riscos 

especiais; 

• As medidas de SST antes de serem adoptadas ou, 

logo que possível, se forem de aplicação urgente; 

• As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e 

funções, tenham efeitos a nível de SST; 

• O programa e a organização da formação no domínio 

da segurança e saúde no trabalho; 

• A designação do representante do empregador que 

acompanha a actividade do serviço de SST; 

- A designação e exoneração dos trabalhadores que 

desempenham funções específicas nos domínios as 

actividades de organização da SST; 

- A designação dos trabalhadores encarregados de pôr 

em prática as medidas de primeiros socorros, de com-

bate a incêndios e da evacuação dos trabalhadores, a 

respectiva formação e material disponível; 

- O recurso a serviços exteriores à empresa ou a 

técnicos qualificados para assegurar o desenvol-

vimento de todas ou parte das actividades de 

SST; 

O empregador deve consultar por escrito, pelo 

menos duas vezes por ano, previamente e em 

tempo útil, os representantes dos trabalhadores 

ou, na sua falta, os próprios trabalhadores.  



O parecer deve ser emitido no prazo 

de 15 dias a contar do pedido. Aca-

bado o prazo, considera-se satisfeita 

a exigência, podendo, no entanto, o 

empregador determinar um prazo 

mais longo; 

Deve ser facultado, pela entidade 

patronal o acesso às informações 

técnicas objecto de registo (ex: rela-

tórios anuais da actividade de SST, 

mapas de risco) e aos dados médicos 

colectivos não individualizados, bem 

como às informações técnicas prove-

nientes de serviços de inspecção e 

de outros organismos com competên-

cia no âmbito da SST. 

Sem prejuízo do direito à consulta 

e decorrendo deste, assiste aos 

trabalhadores e os seus repre-

sentantes o direito de poderem 

formular propostas que visem a 

eliminação ou a redução dos ris-

cos profissionais. Assim, após o 

processo de consulta assiste o 

direito aos trabalhadores e seus 

representantes de emitirem as 

propostas que considerarem 

necessárias tendo em vista a eli-

minação e minimização dos ris-

cos profissionais. 

seu direito à consulta espe-

cificando sobre que aspec-

to pretende que a consulta 

seja efectuada, enquadran-

do o exercício deste direito 

na legislação.  

Caso a entidade patronal não consulte 

os representantes dos trabalhadores 

ou, na sua falta, os próprios trabalha-

dores, devem ser estes a solicitá-lo. 

Neste caso o representante dos traba-

lhadores para a SST ou o próprio tra-

balhador deve enviar à entidade patro-

nal um ofício solicitando o exercício do 

Qual o prazo fixado para a emissão do parecer? 

 

Direito de Proposta 

O que fazer se a entidade patronal não efectuar a consulta? 
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O 
 incumprimento deste 

direito prevê a aplicação 

de contra-ordenação muito 

grave. 

Lei n.º 102/ 2009  

Art. 18.º, n.º 2  

 Informação para efeitos de 

consulta. 

* 

Art. 18.º, n.º 3 e n.º5   

Emissão do pedido de  

parecer 

 

Lei n.º 102/ 2009  

Art. 18.º, n.º 7  

Formulação de propostas para 

minimizar riscos  

profissionais 



 

E m caso de perigo grave ou emi-

nente o trabalhador pode afastar-se 

do seu local de trabalho ou da área 

perigosa por forma a preservar a sua 

segurança e saúde. A legislação 

aponta os requisitos que devem ser 

observados: 

- O trabalhador não pode ser prejudi-

cado por causa dos procedimentos 

adoptados na situação referida, 

nomeadamente em virtude de se ter 

afastado do seu posto de trabalho ou 

de uma área perigosa em caso de 

perigo grave e iminente nem por ter 

adoptado as medidas para a sua pró-

pria segurança ou para a segurança 

de terceiros (art. 17.º, n.º 2). 

 

- No entanto, se o perigo resultar de 

conduta culposa ou negligente do 

trabalhador, este pode ser responsa-

bilizado (civil e disciplinarmente), pela 

entidade patronal (art.º 17.º, n.º 5). 

1 – Em que consiste o direito à 

interrupção do trabalho? 

 

Aos trabalhadores é, ainda, conferido 

o direito de interromper o trabalho e 

se afastarem do seu posto de traba-

lho ou de uma área perigosa, ou de 

tomarem outras medidas para a sua 

segurança e de terceiros no caso de 

alguma situação de perigo grave e 

iminente, que não possa ser evitada, 

colocar em risco a sua integridade 

física.  

 

2 – Em caso de perigo grave e imi-

nente que diligências deve o traba-

lhador tomar? 

 

1º - Comunicar ao superior hierárqui-

co ou não sendo possível, aos técni-

cos responsáveis pelas actividades 

de SST na empresa, os factos sus-

ceptíveis de causarem perigo grave 

ou eminente que não pode ser evita-

do, assim como qualquer defeito veri-

ficado nos sistemas de protecção; 

2.º Na impossibilidade de comunicar 

com as pessoas referidas no número 

anterior, deve o trabalhador tomar 

todas as medidas ao seu alcance, de 

acordo com as instruções e medidas 

estabelecidas pela empresa para 

evitar esse perigo grave ou eminente; 

3.º Se o perigo grave e eminente não 

puder ser evitado de outro modo, o 

trabalhador tem o direito de afastar-

se do seu posto de trabalho ou da 

área perigosa, ou tomar outras medi-

das necessárias à garantia da sua 

segurança ou de terceiros, sem poder 

ser prejudicado de nenhum modo 

pela sua conduta. 

Direito à Interrupção de Trabalho 
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Art. 17.º, n.º 1 e 2 

da Lei n.º 102/ 2009  

Consulte-nos em  

 

ugt.pt 
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de adequados a comprovar e avaliar 

a aptidão física e psíquica dos traba-

lhadores para o exercício da activida-

de, bem como a repercussão desta e 

das condições em que é prestada na 

saúde do trabalhador. 

Em contrapartida, é dever do traba-

lhador, comparecer às consultas e 

exames médicos solicitados pelo 

médico do trabalho. 

2 Quando devem ser efectuados os 

exames de saúde? 

 As consultas de vigilância da saúde 

devem ser efectuadas por médico do 

trabalho, devendo ser realizados os 

seguintes exames de saúde: 

a) Exames de admissão, antes do 

início da prestação de trabalho ou, se 

a urgência da admissão o justificar, 

nos 15 dias seguintes; 

b) Exames periódicos, anuais para os 

menores e para os trabalhadores 

com idade superior a 50 anos, e de 2 

em 2 anos para os restantes traba-

lhadores; 

c) Exames ocasionais, sempre que 

haja alterações substanciais nos 

componentes materiais de trabalho 

que possam ter repercussão nociva 

na saúde do trabalhador, bem como 

no caso de regresso ao trabalho 

depois de uma ausência superior a 

30 dias por motivo de doença ou aci-

dente. 

O médico do trabalho, face ao estado 

de saúde do trabalhador e aos resul-

tados da prevenção dos riscos profis-

sionais na empresa, pode reduzir ou 

aumentar a periodicidade dos exa-

mes, devendo, contudo, realizá-los 

dentro do período em que se encon-

tra estabelecida a obrigatoriedade de 

novo exame.  

 

1 – No que consiste o Direito à 

Vigilância da Saúde? 

O trabalhador tem o direito à vigilân-

cia da saúde, devendo o empregador 

promover a realização dos exames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – No que consiste o Direito a 

solicitar a Intervenção das Autori-

dades responsáveis pela Inspec-

ção? 

Os representantes dos trabalhadores 

para a SST ou na sua falta os traba-

lhadores  têm o direito de solicitar a 

intervenção da ACT ou de outra auto-

ridade competente se as medidas 

adoptadas e os meios fornecidos pela 

entidade patronal forem insuficientes 

para assegurar as adequadas condi-

ções de segurança e saúde no traba-

lho.  

Direito a solicitar a Intervenção das Autoridades 

responsáveis pela Inspecção 

Direito à Vigilância da Saúde 
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Art.º 108.º  

Lei n.º 102/ 2009  

Exames de saúde 

 

Art. 14º, n.º 4 e n.º 5, 

 

da Lei n.º 102/ 2009,  

 

Fiscalização e inquéritos  



1 – No que consiste o direito à repre-

sentação?  

Os trabalhadores têm o direito a eleger 

representantes para a segurança, higiene 

e saúde no trabalho. Os representantes 

para a SST são eleitos pelos trabalhado-

res por voto directo e secreto.  

2 - Quem é o representante dos traba-

lhadores para a segurança e saúde no 

trabalho? 

O representante dos trabalhadores é, 

pois, o trabalhador eleito nos termos da 

Lei para defender os direitos dos traba-

lhadores nos domínios da segurança e 

saúde no trabalho. 

Não é um técnico, mas um trabalhador 

devidamente legitimado pelo processo 

eleitoral, mandatado por um período de 3 

anos para exigir e defender os direitos 

dos trabalhadores no que se refere à 

segurança e saúde nos locais de traba-

lho. Não lhe compete, pois, dar soluções 

técnicas – isso é obrigação dos servi-

ços de prevenção – mas exigir o cum-

primento dos direitos dos trabalhado-

res em matéria de segurança e saúde 

no trabalho. 

Compete-lhe, pois, exigir o cumpri-

mento das obrigações em matéria de 

segurança e saúde no trabalho que 

visem a prevenção dos riscos profis-

sionais e a promoção da saúde dos 

trabalhadores, por parte da entidade 

patronal.  

Direito à Representação 
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Lei n.º 102/ 2009 - Art.º 21.º  

Representantes dos 

trabalhadores para a 

segurança e saúde no 

trabalho  

Legislação 

Portaria n.º 256/2011. D.R. n.º 

127, Série I de 2011-07-05 

Aprova a parte uniforme das con-

dições gerais da apólice de segu-

ro obrigatório de acidentes de 

trabalho para trabalhadores por 

conta de outrem, bem como as 

respectivas condições especiais 

uniformes. 

 

Proposta de Directiva do parla-

mento Europeu e do Conselho 

relativa às prescrições mínimas 

de segurança e saúde em matéria 

de exposição dos trabalhadores 

aos riscos devidos aos agentes 

físicos – campos electromagnéti-

cos – (XX directiva especial na 

acepção do artigo 16.º,n.º 1. da 

Directiva 89/ 391/ CEE) 

Altera a Directiva 2004/40/CE do 

Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 29 de Abril de 2004, relati-

va às prescrições mínimas de 

segurança e saúde em matéria de 

exposição dos trabalhadores aos 

riscos devidos aos agentes físicos 

(campos electromagnéticos).  

Esta Directiva refere‑se, pois, aos 

efeitos prejudiciais a curto prazo 

para a saúde dos trabalhadores 

expostos a campos electromagné-

ticos no trabalho. 

A proposta de directiva é aplicável 

a todos os sectores de actividade, 

sem excepção, e deve ser trans-

posta para as legislações nacio-

nais até 30 de Abril de 2012.  

http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA
http://www.google.pt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0348%3AFIN%3APT%3ADOC&ei=TRM4TruPAceohAeamZiyAg&usg=AFQjCNGU8UQycJFxmbF23wH61SRPFfmTdA


Em Portugal, a insuficiência de 
indicadores estatísticos torna 
impossível o conhecimento 
exacto da realidade. Contudo a 
informação existente comprova 
que continuamos com uma ele-
vada sinistralidade laboral o que 
demonstra  que a legislação de 
Segurança e Saúde no Trabalho 
continua sem ser devidamente 
cumprida.  
A  UGT considera que é funda-
mental que o incumprimento 
das normas legislativas seja cla-
ra e fortemente penalizado,  o 
agravamento das coimas  terá 
uma função dissuasora das 
situações de incumprimento das 
obrigações em matéria de pre-
venção de riscos profissionais.  
Os actos inspectivos da compe-
tência da ACT devem ter aten-
ção absoluta para as situações 
de “risco grave” nomeadamen-
te para com os empregadores. 
Exige-se uma Inspecção de Tra-
balho que a par da sua função 
pedagógica assuma também 
uma penalização mais acutilan-
te.  
O balanço efectuado à sinistrali-
dade laboral em Portugal na 
última década, antes da imple-
mentação da Estratégia Nacio-
nal para a Segurança e Saúde no 
Trabalho 2008 – 2012, mais 
especificamente, entre o perío-
do de 1998 a 2007, não nos dá 
razões para satisfação. Com 
efeito, registaram-se cerca de 
2773 mortes de trabalhadores, 

nos 2,269,243 acidentes de tra-
balho  que, por seu turno, pro-

vocaram a perda de 58.230.087 
dias de trabalho.  
Só em 2010, ocorreram 88 aci-
dentes mortais, sendo que des-
tes 35 se verificaram no sector 
da construção civil. As quedas 
em altura foram a principal cau-
sa de mortalidade laboral, sen-
do responsáveis por 32 mortes 

no trabalho.  
Continua a ser impossível traçar 
um retrato geral da incidência 
das doenças profissionais em 
Portugal (dada a sub-notificação 
destas doenças que se traduz 
em estatísticas que não são fiá-
veis), não obstante esta matéria 
ser objecto da Estratégia Nacio-
nal para a Segurança e Saúde 
no Trabalho: 2008-2012 
(ENSST), concretizada na sua 
medida 2.1 referente à 
“reestruturação do sistema 
estatístico de acidentes de tra-
balho e doenças profissio-
nais…”.  
O dados disponíveis  relativos 
ao ano 2008 e permitem-nos 
referir que, nesse ano, o CNPRP 
certificou um total de 4841 
novos casos de doença profis-

sional, tendo sido registados 
132 óbitos cuja morte esteve 
relacionada com doença profis-
sional. As doenças de maior 
incidência foram as músculo-
esqueléticas que no seu conjun-
to representaram cerca de 
66,32% (2925 doenças), segui-
das das doenças da audição – 
surdez profissional – que repre-
sentaram 12,97% (572 casos) do 
total.  

Sinistralidade laboral e doenças profissionais em Portugal 
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[Na última década] 

registaram-se 

cerca de 2773 

mortes de 

trabalhadores, nos 

2,269,243 acidentes 

…doenças [profissionais] 

de maior incidência foram 

as músculo-esqueléticas 

que no seu conjunto 

representaram cerca de 

66,32% (2925 doenças), 

seguidas das doenças da 

audição surdez 

profissional – que 

representaram 12,97% (572 

casos) do total.  



 

 

Acidentes Mortais em 2010 
Dados Estatísticos  
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Fonte: ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho/ 
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sobre o  VIH/SIDA a nível nacio-

nal e no local de trabalho sejam 

concebidos e aplicados depois de 

consultados os trabalhado-

res/as e os seus representan-

tes; 

A necessidade dos programas 

de saúde laboral estarem vin-

culados aos serviços de saúde 

pública; 

A necessidade das medidas e 

informação efectiva e adap-

tada para reduzir todo o tipo de 

conduta de alto risco, incluindo o 

consumo de drogas injectáveis, e 

comportamentos sexuais de alto 

risco. 

A 
 pandemia do VIH/SIDA 

constitui um desafio mundial 

para o progresso social. De 

acordo com a ONUSIDA e a Organi-

zação Mundial de Saúde, estima-se 

que 33,4 milhões de pessoas são sero-

positivas, registando-se mais de 7000 

novas infecções de VIH por dia e 2 

milhões de mortes apenas em 2008, 

70% das quais na África subsaariana. 

O VIH/SIDA contínua a ter um 

efeito adverso sobre as mulhe-

res, que são particularmente 

vulneráveis a esta pandemia. A 

maioria das pessoas infectadas 

pelo VIH vive em circunstâncias 

de carência económica e social e 

a maior parte das novas infec-

ções pelo vírus têm lugar em 

países com baixos rendimentos. 

As consequências do VIH/SIDA 

têm profundas implicações para 

os trabalhadores/as, suas famí-

lias e dependentes e para o exer-

cício dos direitos humanos e 

aumenta decisivamente os 

níveis de pobreza,  desigualdade 

e injustiça social de que sofrem 

os trabalhadores/as e os pobres 

em todo o mundo. O impacto 

desta pandemia reflecte e refor-

ça outras fontes de desvantagem 

e desigualdade na sociedade, 

incluindo as que são experimen-

tadas pelas mulheres, raparigas, 

jovens, migrantes, desemprega-

dos, refugiados e homossexuais. 

A acrescida vulnerabilidade de 

mulheres e raparigas faz com 

que seja essencial reforçar a 

perspectiva de género na luta 

contra o VIH/SIDA. 

A UGT reafirma a importância 

de que se reveste a Organização 

Internacional do Trabalho e 

seus constituintes na abordagem 

dos aspectos laborais do VIH/

SIDA e congratula-se com a 

adopção da nova Recomendação 

da OIT sobre o VIH e a SIDA no 

mundo do trabalho bem como  

pela sua posterior adopção pela 

ONU. A este respeito destaca-

mos: 

A absoluta necessidade de 

proteger as pessoas infecta-

das pelo VIH/SIDA perante 

qualquer forma de discrimina-

ção no trabalho, alargando a 

protecção oferecida pelo Convé-

nio 111 da OIT e outros convé-

nios da OIT; 

Que a privacidade e a confi-

dencialidade resultam essen-

ciais para qualquer programa 

sobre o VIH/SIDA no local de 

trabalho e que a vigilância no 

local de trabalho, incluindo o 

controlo e a gestão do VIH/

SIDA, deve realizar-se sem com-

prometer a privacidade dos 

dados pessoais dos trabalhado-

res/as e os seus direitos de confi-

dencialidade. 

A necessidade dos programas 

O projecto surgiu, em Portugal, como 

a resposta necessária e urgente dos 

intervenientes do mundo do trabalho 

aos desafios colocados pelo VIH/

SIDA. Apresenta um carácter inova-

dor, que a distingue: integra  Confe-

derações Sindicas e Confedera-

ções Patronais , Governo e uma 

entidade internacional, a Organiza-

ção Internacional do Trabalho 

(OIT).  

Integra, assim, entidades com posi-
ções muito distintas no que concerne 
às questões laborais propriamente 
ditas, mas unidas num objectivo 
comum: enfrentar o VIH/SIDA.  

VIH/SIDA um desafio global 

Plataforma Laboral 

Contra a SIDA  
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-Em todo o Mundo 33,4 milhões 

de pessoas são seropositivas 

- mais de 7000 novas infecções 

de VIH por dia  

 

Em Portugal na faixa 

etária entre os 15 e os 49 

anos, existem c. de 32.000 

pessoas infectadas.  

A UGT defende a introdução de 

cláusulas na negociação colectiva 

através de acções de formação 

dos negociadores sindicais, no 

sentido de abordar o HIV/SIDA nas 

mesas de negociação e tentar 

introduzir a temática nas conven-

ções colectivas de modo a inclu-

são de cláusulas gerais de não 

discriminação. 

Com o apoio de  

http://www.unaids.org/en/
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_vihsida_11_pt.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_vihsida_11_pt.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_vihsida_11_pt.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_vihsida_11_pt.htm
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_vihsida_11_pt.htm

