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T odos os anos surgem na 

União Europeia cerca de 

2,5 milhões de novos casos de cancro. 

A exposição a fatores cancerígenos é muito 

diversa e geradora de uma profunda desi-

gualdade nas condições potenciadoras do 

desenvolvimento da doença. Em diferen-

tes países, os estudos põem em evidên-

cia o papel desempenhado pelas condi-

ções de trabalho nas desigualdades face 

ao cancro. No entanto, existe uma genera-
lizada falta de dados e de conhecimento 

que são pretexto para uma certa inércia da 

produção legislativa. 

A prevenção relativamente a substâncias 

cancerígenas e mutagénicas deverá ser 

feita de forma sistemática na indústria quí-

mica (que as produz e transforma)  mas 

também nas indústrias e serviços que as 

utilizam.  

Neste número iremos dar sequência à 

publicação de  uma ficha prática, subordi-

nada ao tema da Organização de Servi-

ços de Segurança e Saúde no Trabalho. 
Este é um vetor fundamental na medida em 

que as empresas devem  dispor de uma 

estrutura que assegure as atividades de 

primeiros socorros, de combate a incêndios 

e de evacuação de instalações, estabele-

cendo as medidas que devem ser adotadas 

e a identificação dos trabalhadores respon-

sáveis pela sua aplicação, bem como asse-

gurar os contactos necessários com as enti-

dades externas competentes para realizar 

aquelas operações e as de emergência 

médica. 
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Nome: Luís Filipe Gomes 

da Cunha 

Idade: 50 anos 

Profissão: Operador de 

Máquinas Profissional 

Especialista de Primeira 

Sindicato: Sindel 

PRP – Qual a empresa 

onde exerce o seu traba-

lho? Onde é que ela está 

localizada? 

L.C. - Trabalho na Cabelte

-Cabos Elétricos e Telefóni-

cos, SA há 24 anos. A 

empresa está localizada 

em Arcozelo, Vila Nova de 

Gaia. 

PRP- Qual a atividade 

dessa empresa, o que 

produz? 

L.C.- A principal atividade 

da empresa, como o próprio 

nome indica, é o fabrico de 

cabos elétricos, telefónicos 

e fibra ótica. 

PRP – Como e quando é, 

que se iniciou, enquan-

to representante dos 

trabalhadores para a 

SST? 

L.C.- Mais ou menos há 

dois anos tornei-me mem-

bro efetivo da C.S.S.T. por 

desistência de um colega 

dessa mesma comissão. 

Gosto desta função porque 

me preocupo bastante com 

a segurança dos meus cole-

gas. 

PRP – Fez alguma for-

mação específica? 

L.C.- Fiz formação nesta 

área e ainda continuo, 

para continuar atualizado 

neste processo tão exigen-

te, como é a Saúde e Segu-

rança no Trabalho. 

No meu dia-a-dia mante-

nho-me vigilante e pronto 

a resolver a maior parte 

das situações de segurança 

que me vão aparecendo, o 

que me obriga a mim e aos 

meus colegas na Comissão, 

a estarmos constantemente 

alerta. 

Por vezes, como é normal, 

quer eu e os meus colegas, 

denotamos resistências por 

parte da empresa e dos 

nossos colegas de trabalho 

às questões e soluções de 

Saúde e Segurança no Tra-

balho, mas isso não será 

impedimento para fazer-

mos o melhor possível o 

nosso trabalho. 

Ser um elemento da S.S.T. 

é ao mesmo tempo um 

desafio e uma preocupação, 

porque é nosso apanágio 

resolvermos todas as situa-

ções de segurança o melhor 

possível. 

PRP- Quais as suas 

maiores preocupações 

em matéria da seguran-

ça e saúde no trabalho? 

L.C.- Atualmente as 

empresas servem-se da cri-

se como desculpa para não 

investirem devidamente na 

S.S.T., e isso preocupa-nos 

enquanto elementos da 

mesma. 

Espaço entrevista: 

Luís Cunha: “ser um elemento da SST é um desafio…” 
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… as empresas servem

-se da crise como 

desculpa para não 

investirem 

devidamente na 

S.S.T., e isso preocupa

-nos...  

 No meu dia-a-dia mantenho-me vigilante e pronto a 

resolver a maior parte das situações de segurança que 

me vão aparecendo, o que me obriga a mim e aos meus 

colegas na Comissão, a estarmos constantemente alerta. 
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O s serviços de SST desenvolvem as atividades de 
segurança e de saúde dando cumprimento às obriga-

ções da entidade patronal neste domínio. 
A legislação configura a obrigatoriedade das empresas 
organizarem estes serviços, prevendo para o efeito diversas 
modalidades. 
 

Artigo 73.º e seguintes da lei n.º 102/ 2009  
 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 

Os Representantes dos Trabalhadores e, na sua falta, 

os trabalhadores, têm o direito de serem consultados 

sobre a designação dos técnicos e sobre a modalidade 

de serviços adotada de acordo com o disposto no arti-

go n.º18.º, n.º 1, alínea f) e h) 

 
Autorização dos Serviços de SST 

 
A Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, relativamente ao 

regime jurídico da segurança e saúde no trabalho prevê que 

sejam objeto de autorização: 

A prestação de serviços externos de segurança e saúde no 

trabalho (n.º7 do artigo 74.º);  

A adoção de acordo para serviço comum de segurança e 

saúde no trabalho (artigo 82.º);  

A dispensa de serviço interno de segurança e saúde no 

trabalho (artigo 80.º);  

O exercício das atividades de segurança no trabalho pelo 

empregador ou por trabalhador designado (n.º3 do artigo 

81.º).  
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1 – Como são organizados os serviços de SST? 

Os serviços de segurança e de vigilância da saúde 

podem ser organizados a nível interno, externo ou 

interempresas de acordo com os limites e requisi-

tos estabelecidos na legislação.  

 

No caso de existirem vários estabelecimentos, a 

empresa pode adoptar diferentes modalidades 

para cada um desses estabelecimentos.  

O artigo n.º 73.º da Lei n.º 102/2009 estabelece as 

seguintes modalidades de organização dos serviços 

de segurança e da saúde no trabalho:  

  

•Serviço interno; 

•Serviço comum; 

•Serviço externo. 

•Atividades exercidas pelo empregador ou por traba-

lhador designado/ organização de serviços simplificada 

 

Nos casos de empresas, estabelecimentos ou conjunto 

de estabelecimentos distanciados até 50 km do de 

maior dimensão, que empreguem no máximo nove 

trabalhadores e cuja atividade não seja de risco eleva-

do, as atividades de segurança no trabalho podem ser 

exercidas diretamente pelo próprio empregador, ou por 

trabalhador por si designado, se possuírem formação 

adequada e permanecerem habitualmente nos estabe-

lecimentos. 

2 - No que consistem os Serviços Internos? 

Artigo 78.º da lei n.º 102/ 2009 

Os serviços internos são criados pela empresa, abran-

gendo exclusivamente os trabalhadores que nela pres-

tam serviço. 

Este serviço faz parte da estrutura da empresa, a fun-

cionar sobre o seu enquadramento hierárquico, com 

uma ou ambas as valências – segurança / saúde. 

A legislação confere obrigatoriedade na organização 

destes serviços internos nas seguintes situações 

concretas: 

Empresas que tenham pelo menos 400 trabalhadores 

ao seu serviço (no mesmo estabelecimento ou no con-

junto de estabelecimentos situados num raio de 50Km 

a partir do estabelecimento de maior dimensão), inde-

pendentemente da atividade desenvolvida; 

As empresas que desenvolvam atividades de risco, a 

que se encontrem expostos pelo menos 30 trabalhado-

res. 



2.1 – Para efeitos de organização dos serviços de 

SST, quais são consideradas as atividades de risco 

elevado? 

De acordo com a lei n. º102/ 2009, são consideradas ativida-

des/ trabalhos de risco elevado, as seguintes: 

a) Trabalhos em obras de construção, escavação, movimenta-

ção de terras, de túneis, com riscos de quedas de altura ou de 

soterramento, demolições e intervenção em ferrovias e rodovias 

sem interrupção de tráfego; 

b) Atividades de indústrias extrativas; 

c) Trabalho hiperbárico; 

d) Atividades que envolvam a utilização ou a armazenagem de 

produtos químicos perigosos susceptíveis de provocar acidentes 

graves; 

e) Fabrico, transporte e utilização de explosivos e pirotecnia 

f) Atividades de indústria siderúrgica e construção naval; 

g) Atividades que envolvam contacto com correntes elétricas de 

média e alta tensões; 

h) Produção e transporte de gases comprimidos, liquefeitos ou 

dissolvidos ou a utilização significativa dos mesmos; 

i) Atividades que impliquem a exposição a radiações ionizantes; 

j) Atividades que impliquem a exposição a agentes canceríge-

nos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução; 

l) Atividades que impliquem a exposição a agentes biológicos do 

grupo 3 ou 4; 

m) Trabalhos que envolvam exposição a sílica. 

 Organização dos Serviços de SST (cont.) 
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2.2 – Quais os requisitos de afetação de recur-

sos?  

A afetação dos técnicos às atividades de segurança no 

trabalho, por empresa, é estabelecida, no mínimo, nos 

seguintes termos: 

Em estabelecimento industrial Até 50 trabalhadores: 1 

técnico Mais de 50 trabalhadores: 2 técnicos, por cada 

1.500 trabalhadores abrangidos ou fração, sendo, pelo 

menos um deles, técnico superior; 

Nos restantes estabelecimentos Até 50 trabalhadores: 

1 técnico Mais de 50 trabalhadores: 2 técnicos, por cada 

3.000 trabalhadores abrangidos ou fração, sendo, pelo 

menos um deles, técnico superior. 

No que respeita à saúde no trabalho, o médico do traba-

lho deve prestar atividade durante o número de horas 

necessário à realização dos atos médicos, de rotina ou 

de emergência, e outros trabalhos que deva coordenar. 

O médico do trabalho deve conhecer os componentes 

materiais do trabalho com influência sobre a saúde dos 

trabalhadores desenvolvendo para este efeito a ativida-

de no estabelecimento, nos seguintes termos: 

Em estabelecimento industrial: pelo menos uma 

hora por mês por cada grupo de 10 trabalhadores ou 

fração; 

Nos restantes estabelecimentos: pelo menos uma 

hora por mês por cada grupo de 20 trabalhadores ou 

fração. 

Ao médico do trabalho é proibido assegurar a vigilância 

da saúde de um número de trabalhadores a que corres-

pondam mais de cento e cinquenta horas de atividade 

por mês. 

Em empresas com mais de 250 trabalhadores, o médico 

do trabalho deve ser coadjuvado por um enfermeiro com 

experiência adequada. 

Ver: 

 
Artigo 79.º da lei n.º 102/ 2009 

Artigo 101º  e 105º  

da Lei n.º 102/ 2009 
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3 – No que consistem os Serviços Externos de SST? 

São serviços contratados pela empresa a outras 

entidades para desenvolvimento das atividades de 

segurança e saúde no trabalho e, cuja atividade tenha 

sido devidamente licenciada pela ACT.  

Podem assumir os seguintes tipos: 

a) personalidade jurídica sem fins lucrativos, cujo fim 

estatutário compreenda, expressamente, a prestação de 

serviço de segurança e saúde no trabalho; 

b) Cooperativos — prestados por cooperativas cujo objeto 

estatutário compreenda, expressamente, a atividade de 

segurança e saúde no trabalho; 

c) Privados — prestados por sociedades de cujo pacto 

social conste, expressamente, o exercício de atividades 

de segurança e de saúde no trabalho ou por pessoa 

individual detentora das qualificações legais adequadas; 

d) Convencionados — prestados por qualquer entidade 

da administração pública central, regional ou local, 

instituto público ou instituição integrada no Serviço 

Nacional de Saúde. 

 

3.1 – Quais os requisitos definidos na legislação para  

estes serviços? 
 
A autorização para a prestação de serviços 

externos de segurança e saúde no trabalho 

depende da verificação dos seguintes requisitos:  

Existência de um quadro técnico mínimo, 

constituído por:  

Um técnico superior e um técnico de 

segurança e higiene do trabalho, para 

prestação das atividades de segurança;  

Um médico do trabalho, para a 

prestação das atividades de saúde. 

A utilização de serviços externos 

pelas empresas deve ser previa-

mente comunicada à ACT. 

 

Artigo 85 º da Lei n.º 102/ 2009 

Instalações adequadas e devidamente equipa-

das para o exercício da respetiva atividade;  

Equipamentos e utensílios de avaliação das 

condições de segurança e saúde no trabalho e 

equipamentos de proteção individual a utilizar 

pelo pessoal técnico da entidade requerente;  

Qualidade técnica dos procedimentos, nomea-

damente para avaliação das condições de segu-

rança e de saúde e planeamento das atividades;  

Capacidade para o exercício das atividades prin-

cipais do serviço de segurança e de saúde no 

trabalho, descritas no artigo n.º 98.º da Lei n.º 

102/2009, admitindo-se o recurso a subcontrata-

ção de serviços apenas em relação a tarefas de 

elevada complexidade e pouco frequentes.  

Garantias suficientes em relação às medidas de 

segurança técnica e de organização do trata-

mento de dados pessoais a efetuar. 

 

4 – No que consistem os Serviços Comuns? 

Os serviços comuns são criados por um conjunto de 

empresas, ou estabelecimentos, para utilização 

comum. 

A sua criação deve ser previamente autorizada 

pela ACT. 

Capacidade para o exercício das atividades 

principais do serviço de segurança e de 

saúde no trabalho, descritas no artigo 

n.º 98.º da Lei n.º 102/2009, admi-

tindo-se o recurso a subcontrata-

ção de serviços apenas em 

relação a tarefas de eleva-

da complexidade e 

pouco frequentes. 

 
Artigo 84º da Lei n.º 102/ 2009 



Não tiver comunicado à ACT a verificação da alte-

ração dos elementos que fundamentaram a autoriza-

ção, no prazo de 30 dias 

5 – No que consiste a organização de serviços 

simplificada ou atividades exercidas pelo 

empregador ou por trabalhador designado? 

Nos casos de empresas, estabelecimentos ou 

conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 

km do de maior dimensão, que empreguem no 

máximo nove trabalhadores e cuja atividade não 

seja de risco elevado, as atividades de segurança 

no trabalho podem ser exercidas diretamente pelo 

próprio empregador, ou por trabalhador por si 

designado, se possuírem formação adequada e 

permanecerem habitualmente nos 

estabelecimentos.  

Significa que esta solução organizacional apenas é 

válida para microempresas e cuja atividade não 

seja de risco elevado. 

Por formação adequada entende-se aquela que 

permite a aquisição de competências básicas, 

nomeadamente em matéria de segurança e 

higiene do trabalho, saúde, ergonomia, ambiente 

e organização do trabalho, e que seja 

previamente validada pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho. 

A autorização para o exercício das atividades de 

segurança no trabalho pelo próprio empregador 

ou por um ou mais trabalhadores por si designados 

é concedida pelo período de cinco anos, devendo 

ser requerida a sua renovação até 60 dias antes do 

termo de autorização, sob pena de caducidade. 

A autorização é revogada sempre que a empresa, 

estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos 

onde as atividades de segurança no trabalho são 

exercidas nesta modalidade: 

Apresentar taxas de incidência e gravidade de 

acidentes de trabalho, em cinco anos seguidos, 

superiores à média do respetivo sector;  

Tiver sido condenada, nos dois últimos anos, 

pela prática de contraordenação muito grave em 

matéria de segurança e de saúde no trabalho ou 

em reincidência pela prática de contraordenação 

grave em matéria de segurança e de saúde no 

trabalho; 
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Organização dos Serviços de SST (cont.)  

 

Artigo 81 º da Lei n.º 102/ 2009 



I ndependentemente da forma de 

organização dos serviços de 

segurança e saúde no trabalho adotada, as 

entidades empregadoras devem, em cada 

estabelecimento, dispor de uma estrutura 

interna que assegure as atividades de primei-

ros socorros, de combate a incêndios e de 

evacuação de instalações, estabelecendo as 

medidas que devem ser adotadas e a identifi-

cação dos trabalhadores responsáveis pela 

sua aplicação, bem como assegurar os con-

tactos necessários com as entidades exter-

nas competentes para realizar aquelas ope-

rações e as de emergência médica. 
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O incumprimento das 

obrigações em matéria 

de segurança e saúde 

no trabalho é sujeito à 

aplicação de contra 

ordenação muito grave. 

Lei n.º 102/ 2009  

Artº 15º - n.º 5 

 

Organização dos Serviços de SST (cont) 

Primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação 

de instalações 



 

O s cancros são patologias diversifi-

cadas que afetam a reprodução 

celular. A reprodução anárquica das células acaba por 

destruir o órgão onde elas se localizam. Por vezes, as 

células migram para outros órgãos e propagando assim a 

doença. Os cancros passam por diversas fases e depen-

dendo de um vasto conjunto de fatores a sua evolução 

pode ser galopante ou, pelo contrário, prolongar-se por 

muitos anos. 

As localizações dos diversos cancros estão distribuídas de 

forma desigual pelos diferentes grupos profissionais 

dependendo das condições de trabalho. Um estudo reali-

zado na região centro, envolvendo 1011 doentes 

(predominantemente do género masculino) concluiu que 

não só os homens tendem a desenvolver mais precoce-

mente certos tipos de cancro, como se verificam diferen-

ças estatisticamente significativas em função da sua pro-

fissão/ocupação, o que parece sugerir que os tumores de 

cabeça e pescoço têm maior incidência nas profissões que 

exigem maior esforço físico, enquanto os do pulmão, brôn-

quios e traqueia apresentam maior incidência nas profis-

sões fisicamente menos exigentes. 

Os riscos químicos, resultantes da utilização de substân-

cias cancerígenas, são os mais frequentes. A classificação 

europeia das substâncias químicas está atrasada relati-

vamente ao conhecimento cientifico atual. Muitas subs-

tâncias cancerígenas ou mutagénicas não estão adequa-

damente classificadas, são os casos da sílice cristalina ou 

do formaldeído.  

Os perturbadores endócrinos são as substâncias que alte-

ram a produção e ação das hormonas. Encontramo-los 

entre os pesticidas, nos plásticos, em medicamentos, 

cosméticos, solventes, produtos de limpeza e num 

nunca acabar de outros produtos. Estes produtos, que 

não estão classificados como cancerígenos, contribuí-

ram para o aumento dos cancros da mama e da prós-

tata nos últimos 20 anos. 

Entre os riscos físicos , a ação cancerígena das radia-

ções ionizantes é conhecida desde há muito tempo. Os 

raios ultravioleta, que podem resultar de uma exposi-

ção ao sol ou de fontes artificiais também constituem 

uma preocupação. Existe uma relação entre a produ-

ção de melanina e os campos eletromagnéticos. Isso 

poderia ser a explicação para o elevado número de 

ocorrências de cancro entre as costureiras que utili-

zam máquinas de costura elétricas. É que mesmo 

uma exposição a campos eletromagnéticos extrema-

mente baixos pode causar danos no ser humano. 

Os riscos biológicos estão relacionados principalmente 

com os agentes infeciosos tais como o vírus da hepati-

te que frequentemente redunda em cancro hepático. 

Alguns riscos estão ligados à própria organização do 

trabalho, o trabalho noturno pode perturbar a produ-

ção hormonal e contribuir para o desenvolvimento de 

perturbações hormonais, incluindo o cancro da mama. 

Existe também, uma relação entre a saúde no traba-

lho e a saúde reprodutiva. Alguns cancros infantis 

podem estar ligados à exposição dos seus pais. Assim, 

observou-se maior incidência de ocorrências de can-

cros entre as crianças cujas mães tinham sido expos-

tas a solventes ou, cujos pais tinham sido expostos a 

pesticidas. 

___________ 

Cf: Directiva 2004/37/CE 
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111 000 mortes em  2004 motivadas 

pelas substâncias cancerígenas 

presentes no local de trabalho. 

OMS 

 

Cancro: 

Conhecer os riscos para prevenir melhor 

O ambiente é um fator decisivo em 

19% dos cancros. 

 

Estima-se que os fatores ambien-

tais relacionados com o trabalho 

provoquem anualmente 1,3 

milhões de mortes. 

OMS 

http://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/13511/1/Tese_mestrado_Dulce%20Carvalho.pdfC:/Documents%20and%20Settings/U601/Os%20meus%20documentos/A%20minha%20música
http://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/13511/1/Tese_mestrado_Dulce%20Carvalho.pdfC:/Documents%20and%20Settings/U601/Os%20meus%20documentos/A%20minha%20música
http://www.springerlink.com/content/w48248tv81175031/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0023:0034:PT:PDF
http://www.who.int/features/factfiles/occupational_health_cancer/photos/en/index.html
http://www.who.int/features/factfiles/occupational_health_cancer/photos/en/index.html


 

A defesa da saúde dos trabalhadores é um dos 

objetivos prioritários da ação sindical. Em meio labo-

ral, o uso/abuso de álcool e droga é uma questão 

em primeiro lugar de saúde. Os sindicatos têm assu-

mido um papel ativo no combate a estas condutas e 

na prevenção das mesmas. 

 É, pois, necessário encarar o uso e o abuso de álcool 

e droga em meio laboral como uma realidade que é 

urgente prevenir e combater. 

Estudos da responsabilidade da OIT e da OMS esti-

mam que 70% das pessoas com problemas de consu-

mo de álcool e 62% das pessoas com problemas de 

consumo de drogas estão enquadradas profissional-

mente, pelo que Portugal não deve ser excepção. 

Este é, pois, um problema presente nas nossas 

empresas e organizações que tem consequências 

graves, quer em termos sociais, quer económicos, 

podendo originar a ocorrência de mais acidentes de 

trabalho e a fragilidade do clima sócio laboral, além de 

todos os problemas, acima referidos.  

Por outro lado, está igualmente provado que as condi-

ções de trabalho (trabalhos perigosos, horários prolon-

gados, trabalho por turnos...) e os constrangimentos 

que lhe estão associados (stress, frustração, falta de 

estímulo, insegurança no emprego...) são suscetíveis 

de afetar negativamente a saúde dos trabalhadores, 

comportando múltiplos fatores de risco, quer físicos, 

quer psicossociais, que potencialmente podem condu-

zir ao abuso de álcool e outras substâncias nos 

locais de trabalho. 

É, pois, certo que a saúde não está independente do 

ambiente laboral, pelo contrário, na atividade produtiva 

pesam, múltiplos fatores de risco que vão desde as con-

dições físicas, até fatores psicossociais e organizativos do 

trabalho. 

No meio laboral existem fatores de risco, como são muitas 

das atuais condições de trabalho que induzem e “convidam 

“ aos consumos. 

As condições de trabalho físicas, ambientais e de relações 

pessoais podem atuar como moduladoras dos consumos, 

pelo que são fundamentais quando se planificam medidas 

de intervenção neste âmbito. No nosso entendimento as 

condições de trabalho devem ser analisadas numa perspeti-

va global e integrada, já que fazem parte de um sistema 

complexo que se interrelaciona com o trabalhador, seus 

fatores pessoais e condições de vida. 

 

Intervenção do sindicato/RT’SSTIntervenção do sindicato/RT’SST  

Quando se planifica qualquer intervenção há que ter em 

conta esta perspetiva integrada e global – condições de 

trabalho, condições de vida e fatores pessoais/individuais, 

assim:. 

- deve ser mais sensível e solidário em relação a este pro-

blema; 

- atender à multiplicidade de fatores que estão na origem do 

fenómeno e empenhar-se na resolução do mesmo, sem cair 

na culpabilização dos consumidores; 

- negociar com a empresa a alteração das condições de 

trabalho de modo a permitir a reinserção/recuperação do 

trabalhador. 

  Locais de trabalho 

livres de  

Álcool e Drogas  

é missão de todos! 
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A atividade sindical quando intervém no 

consumo de álcool e droga tem por objetivo 

a saúde – direito básico dos trabalhadores. 

Uso/abuso de álcool e drogas em meio laboral: 

 

O papel dos representantes dos trabalhadores 



 

 
  

 

 

 

 

REACH é a Regulamentação da 

Comunidade Europeia sobre os 

Químicos (EC 1907/2006). O seu 

objetivo pode-se definir da 

seguinte forma: Registo, Avalia-

ção, Autorização e Restrição de 

substâncias QUÍMICAS.  Pre-

tende-se com o REACH melho-

rar a saúde humana e o ambien-

te através de uma melhor e mais 

atempada identificação das pro-

priedades intrínsecas das subs-

tâncias químicas. Ao mesmo 

tempo, o REACH promove a ino-

vação e a competitividade da 

indústria química europeia.  

A Regulamentação REACH, 

atribui à indústria uma maior 

responsabilidade divulgação de 

informação e na gestão dos ris-

cos químicos. Os produtores e os 

importadores devem fornecer 

informações sobre as substân-

cias químicas, que permitam o 

seu manuseamento em seguran-

ça, e devem registar a informa-

ção numa base de dados que 

está centralizada na European 

Chemicals Agency (ECHA).Esta 

Agência desempenha um papel 

crucial no sistema REACH pois, 

gere as bases de dados necessá-

rias para que todo o sistema fun-

cione, coordena a avaliação de 

substâncias químicas suspeitas 

e constrói uma base de dados na 

qual os consumidores e os profis-

sionais podem encontrar infor-

mação. 

. 

O r i e n t a ç õ e s 
práticas que 
visam identifi-

car os princi-
pais aspetos 
a observar 
para garantir 
o mais eleva-
do nível de 
segurança do 
trabalho com 

o uso de explosivos nos planos 
da gestão, da planificação, da coor-
denação e da supervisão desses tra-
balhos nas pedreiras e outras indús-

trias extractivas. 

Guia de boas 
práticas para 
prevenir ou 
minimizar os 
riscos decor-
rentes do 
amianto em 
t r a b a l h o s 
que envol-
vam ou pos-

sam envol-
ver amianto. 

Guia publicado pelo Comité dos Altos 
Responsáveis da Inspeção do Traba-
lho (CARIT). 
Este documento pretende integrar as 
preocupações e sensibilidades do 

meio laboral 
e reflete um 
conjunto de 
s u g e s t õ e s 
que visam 
dotar as 
organizações 
de um refe-
rencial técni-
co-legal que 
responde à 
generalidade 
das diferen-
tes situações 

no âmbito da problemática das 
substâncias psicoativas. 
 

 

 

N u m a 
a l t u r a 
em que cada 
vez mais se 

fa la  de 
nanotecno-
logias o 
ETUI vem 
relembrar o 
princípio da 
pr e c a uç ã o 
( t a n t a s 
v e z e s 

esquecido) e editou um folheto 
sobre o registo dos nanomate-
riais. Interessante. Aconselho a 
quem se interessa por esta pro-

blemática. 

 

 

Q u a l  o 

impacto que 

as desigual-

d a d e s 

sociais cres-

centes têm 

na saúde 

dos traba-

l h a d o r e s ? 

Um tema de 

grande atualidade e interesse que 

é abordado neste número de uma 

forma abrangente. 

Novas  

Publicações ACT 
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Saúde e Vida no Trabalho: 

um direito Humano 

fundamental! 

 

 

 

 

 

 

 

Novas  

Publicações ETUI 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT
http://ec.europa.eu/echa/
http://ec.europa.eu/echa/
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia_para_a_preparacao_de_uma_avaliacao_dos_riscos_relativos_ao_uso_de_explosivos.pdf
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia de boas pr%C3%A1ticas para prevenir ou minimizar os riscos decorrentes do amianto.pdf
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/LinhasOrientadorasParaIntervencaoEmMeioLaboral_2011_23.pdf
http://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Social-Policy/Nano-governance-how-should-the-EU-implement-nanomaterial-traceability


tam significativamente as hipóteses de 

lapsos, erros ou acidentes, cuja gravidade 

pode variar numa escala que termina com 

a morte ou um desastre trágico (recordem

-se os acidentes rodoviários porque o 

condutor dormitou por breves segundos). 

Do ponto de vista do empregador, reves-

te-se da maior importância intervir na 

prevenção da fadiga, já que permite pro-

mover uma forte diminuição do risco de 

acidentes e de despesas de saúde, aumen-

to do desempenho e motivação dos tra-

balhadores, da produtividade, da compe-

titividade e do nível de responsabilidade 

social.  

Estratégias como a organização dos 

horários ou escalas de trabalho de acordo 

com os ritmos biológicos, despiste de 

distúrbios nutricionais, acompanhamento 

psicossocial e familiar, avaliação das roti-

nas operacionais, entre outros, têm vindo 

a revelar-se extremamente eficazes na 

prevenção dos riscos da fadiga e da sono-

lência. Mas antes de qualquer uma destas 

medidas, é crucial cultivar uma cultura de 

prevenção nesta área, ainda tão desvalori-

zada em Portugal. 

Em suma, Afinal, “estar cansado” pode 

não ser assim tão inofensivo… 

N 
os dias de hoje, a fadiga e a 

sonolência são temas comuns 

do quotidiano, tornando-se 

queixas banais e até socialmente aceitáveis. O 

que não é tão conhecido quanto as queixas 

deste foro, são os efeitos e riscos que daí 

advêm.  

A fadiga é entendida como um estado de 

cansaço global que implica redução do desem-

penho mental e/ou físico, prejudicando capaci-

dades importantes para tarefas quotidianas e 

profissionais, como a atenção, concentração, 

motivação, tempo de reação, coordenação 

motora, equilíbrio e energia. Frequentemente 

associada à fadiga está a sonolência, estado que 

resulta de padrões de sono inadequados, tradu-

zindo um tempo de sono insuficiente ou de má 

qualidade, quer por aspetos de saúde (doenças 

do sono que afetam a sua qualidade, como 

insónia ou apneia), quer de forma voluntária 

(consequência da má gestão das exigências pro-

fissionais, pessoais e sociais características do 

estilo de vida moderno). 

O excesso de trabalho, a preocupação de 

conjugar a vida profissional com a familiar, a 

gestão de dois ou mais empregos, a presença de 

uma doença crónica ou o trabalho por turnos, 

são exemplos de situações propícias ao apareci-

mento da fadiga e da sonolência, cujos prin-

cipais perigos se situam no domínio da saú-

de e da segurança.  

No local de trabalho, a relevância de 

prevenir situações de fadiga e sonolência 

prende-se com os riscos subjacentes para o 

trabalhador e para o empregador. Se por um 

lado é evidente que a saúde do próprio está 

em perigo, correndo-se o risco de desenvol-

ver doenças crónicas, compreende-se que a 

sua segurança também o esteja, pois aumen-

PREVENÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS 

 À FADIGA E À SONOLÊNCIA 

Por Teresa Rebelo Pinto* 
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...é fundamental tomar 

consciência dos riscos 

biológicos e psicossociais 

que se corre ao gerir de 

forma inadequada os 

aspetos relacionados com a 

fadiga e com a sonolência, 

percebendo que existem 

estratégias eficazes e 

adequadas para a prevenção 

desses mesmos riscos… 

* Psicóloga com experiência 

científica, clínica e educativa na 

área das Ciências do Sono: 

- Projetos de Educação do Sono 

a nível nacional em colaboração 

com a Professora Teresa Paiva 

- Coordenadora do Projeto 

CEMSA em Portugal - 

Prevenção da Fadiga, 

Sonolência e riscos associados. 



A Pesca é de acordo com um relatório publicado pela 

OIT em 1999, uma das profissões mais perigosas. Cer-

ca de 24000 pessoas morrem todos os anos, no mun-

do, no exercício de atividades ligadas à pesca. 

É urgente e necessário reduzir riscos: de morte, de 

acidente, de saúde. Ora, para fazer uma correta avalia-

ção de riscos, nesta como em todas as atividades, é 

necessário informar e formar. 

O drama recente dos pescadores de Caxinas veio mais 

uma vez chamar a atenção para as condições de segu-

rança em condições extremas mas, os perigosos que 

rodeiam a atividade piscatória são constantes e envol-

vem quedas, ferimentos e infeções, exposição a níveis 

de ruído elevados, stresse, perturbações músculo-

esqueléticas, exposição às radiações solares bem 

como a frio, humidade e vento. 

Os empregadores têm a obri-

gação de avaliar os riscos 

para a segurança e a saúde 

e adotar medidas destinadas 

a melhorar o nível de prote-

ção dos trabalhadores, no âmbito de um processo denomi-

nado «avaliação de riscos». 

As prescrições em matéria de saúde e segurança aplicá-
veis aos navios de pesca estão estabelecidas em legisla-
ção europeia e internacional e são aplicadas a nível nacio-
nal, dependendo da dimensão do navio: 
 

Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho 

de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas 
a promover a melhoria da segurança e da saúde 
dos trabalhadores no trabalho; 

 Directiva 93/103/CE do Conselho, de 23 de Novem-

bro de 1993, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e de saúde no trabalho a bordo dos 
navios de pesca. 

 
 

Pescas: uma atividade de grande risco 
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