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Neste primeiro número do nosso PRP de 2014 

começamos por desejar a Todos os nossos 

Leitores um Ano em Segurança. 

Neste ano de 2014 prevê-se que a PREVEN-

ÇÃO de riscos profissionais não vá sofrer 

grandes alterações no sentido da melhoria 

contínua.  

Tal considerando alicerça-se na constatação 

de que as estruturas de prevenção, designa-

damente a ACT se encontra numa situação de 

forte constrangimento orçamental.   

Assim, num quadro de fortes restrições orça-

mentais enunciadas para o ano corrente e em 

que está mais que garantido um corte 

orçamental para a atuação da Autoridade 

para as Condições de trabalho, não podemos 

deixar de manifestar extrema preocupação 

relativamente à situação evidenciada neste 

organismo que terá, no nosso entendimento, 

um forte impacto no desenvolvimento das 

suas atividades de prevenção e de inspeção 

das condições de trabalho. 

Nos tempos atuais em que os efeitos da crise 

na qualidade do trabalho são alarmantes, ten-

do em conta a tendência de retração das 

empresas com consequências na diminuição 

dos investimentos em matéria de segurança e 

saúde, leva a que o esfoço pelo cumprimento 

dos direitos dos trabalhadores em matéria de 

SST tenha que ser cada vez mais insistente. 
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Segundo os dados publicados no Site da ACT perderam a vida, em 2013, 134 Trabalha-

dores.  

 

Nota: As estatísticas sobre acidentes de trabalho, aqui apresentadas, referem-se apenas aos aci-

dentes de trabalho mortais objeto de ação inspetiva no âmbito da atuação da ACT. 
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Fonte: Site da ACT 

Saiba mais Aqui.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de acidente 2011 2012 2013 

Nas instalações 128 116 
89 

  

In itinere 14 16 24 
  

Em viagem, transporte 
ou circulação 

19 17 21 
 

 

Total 161 149 134 

  

Aceda ao nosso Blog em: 

http://sst-ugt.blogspot.pt/ 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUiexhLXzuPX4mhcsEVzFinXC6ArQ_T1gRYNiNW-3H_c8ErWtw6w
http://sst-ugt.blogspot.pt/
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tvfybumo86mnmM&tbnid=TJFWsrdDR2jrCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbestrabalho.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fmaquinas-agricolas-travar-os-acidentes.html&ei=R7P0UoueIYWk0QWq9YCQCw&
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1 - Quem é o Representante dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho ? 

 
O Representante dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho é o trabalhador 

eleito, nos termos da Lei, para defender os direitos dos trabalhadores no domínio da Segu-

rança e Saúde no trabalho.  

Não é um técnico, mas um trabalhador devidamente legitimado pelo processo eleitoral, man-

datado 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 trabalho.  Não lhe compete dar soluções técnicas 

– isso é obrigação dos serviços de prevenção – mas, exigir o cumprimento dos direitos dos tra-

balhadores.  

Compete, pois, exigir o cumprimento das obrigações em matéria de segurança e saúde no tra-

balho que visem a prevenção dos riscos profissionais e a promoção e vigilância da saúde dos 

trabalhadores, por parte da entidade patronal, reivindicando melhores condições de segurança 

e saúde, exigindo e defendendo os direitos dos trabalhadores, no que se refere à segurança e 

saúde nos locais de trabalho.  
 

2- Quantos RT’SST podem ser eleitos nas empresas?  
 

O número de Representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho a ele-

ger depende do número de trabalhadores da empresa. Assim, a legislação consagra que:  

 

Empresas de 61 a 150 Trabalhadores  - 2 Representantes  

Empresas de 151 a 300 Trabalhadores  - 3 Representantes  

Empresas de 301 a 500 Trabalhadores - 4 Representantes  

Empresas de 501 a 1000 Trabalhadores - 5 Representantes  

Empresas de 1001 a 1500 Trabalhadores  - 6 Representantes  

Empresas com mais de 1500 Trabalhadores - 7 Representantes  

 

3 - Qual o crédito de  horas que os RT’ SST dispõe para o exercício das suas funções de repre-

sentação?  

 

Os Representantes dos Trabalhadores para a SST dispõem, para o exercício das suas atividades, 

de um crédito de 5 horas por mês, sendo o seu mandato de 3 anos.  

 

4 - Quais os passos a tomar para desenvolver o processo de eleição dos RT’SST?  
 

A eleição dos RT’S SST pode ser promovida:  

- Pelos trabalhadores da empresa, situação em que a convocató-

ria deverá ser subscrita, no mínimo, por 100 ou 20% dos traba-

lhadores;  

 
Continuação... 

1 - Promoção da Eleição  

 

Art.º 27.º, Lei 102/2009  



 

- Pelas organizações sindicais que tenham trabalhadores representados na empresa.  

 

 

 

 

 

O processo tem início com a decisão do Sindicato promover a eleição numa determinada 

empresa.  

O processo inicia-se com a decisão de realizar a eleição e a fixação de uma data.  

Para o efeito, o responsável pela promoção da eleição deve enviar a Comunicação – Convoca-

tória do ato eleitoral – por escrito, com a data escolhida, para a entidade patronal e para a 

DGERT.  

Esta data a fixar tem que respeitar, impreterivelmente, o prazo de 90 dias que deve de existir 

entre a comunicação à entidade patronal e ao organismo responsável pela área laboral – 

atualmente é a DGERT – e a realização do ato eleitoral.  

 

Para o efeito, o responsável pela promoção da 

eleição deve enviar a Comunicação – Convoca-

tória do ato eleitoral – por escrito, com a data 

escolhida, par a entidade patronal e DGERT.  

 

 

 

 

 

 

Estas entidades após receberem a Convocatória devem seguir os seguintes procedimentos:  

  

A DGERT procede de imediato à publicação da comunicação em BTE (Boletim do Trabalho e 

Emprego);  

A entidade patronal afixa-a, em local apropriado, nos locais de trabalho, devendo fazer men-

ção explícita à obrigatoriedade da sua publicação em BTE.  

 

O passo seguinte à Convocatória e publicação da mes-

ma é a constituição da Comissão Eleitoral.  

 

Para a constituição da Comissão Eleitoral, o Sindicato 

deve solicitar à entidade patronal todos os elementos necessários à sua constituição.  

 

 

Cada um dos membros da Comissão Eleitoral deve emitir 

uma Declaração de Aceitação.  

 

Importa assegurar a celeridade deste processo de aceita-

ção para membro da Comissão Eleitoral, isto porque os membros escolhidos – presidente, 

secretário, e os 2 trabalhadores escolhidos segundo os mesmos critérios - devem emitir a 

2 - Início do Processo 

Convocatória  

•Art.º 27.º da Lei 102/2009  

3 - Publicidade  

•Art.º 28.º, da Lei 102/2009  

 

SIGNIFICA QUE QUANDO UM SINDICATO DECIDE 

PROMOVER UM ATO ELEITORAL, DEVE:  

 

DETERMINAR UMA DATA COM 90 DIAS DE 

A N T E C E D Ê N C I A  E N T R E  A  D A T A  D A 

COMUNICAÇÃO/CONVOCATÓRIA E A DATA DE 

ELEIÇÃO.  

4- Constituição da Comissão 

Eleitoral  

•Art.º 29.º, da lei 102/2009  

5 - Declaração de Aceitação  

•Art.º 29.º da Lei 102/2009  

 

Consulte o nosso Guia Eleitoral para 

Representantes dos Trabalhadores 

em SST  

http://www.ugt.pt/SST_23_04_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_23_04_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_23_04_2012.pdf
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de Aceitação no prazo de 5 dias a contar da publicação em BTE.  

 

Os Representantes das listas integram a Comissão Eleitoral, após declaração de aceitação, no dia subsequen-

te à decisão de admissão das listas.  

 

Uma vez escolhidos os vários elementos que vão integrar a Comissão Eleitoral, e na posse das referidas 

Declarações de Aceitação, a sua composição deverá ser comunicada à entidade patronal no prazo de 48 

horas a contar da emissão de tais declarações.  

O empregador deve entregar à Comissão Eleitoral, no prazo de 48 

horas após a receção da comunicação da sua constituição, o Cader-

no Eleitoral. A Comissão deve proceder à imediata afixação na 

empresa e estabelecimento.  

A primeira tarefa do presidente da CE é a afixação da comunicação para 

apresentação das listas, que deve observar os seguintes termos:  

O presidente da CE deve afixar a comunicação para apresentação das listas, 

em local apropriado na empresa ou estabelecimento;  

A comunicação afixada deve referir as datas de início e fim para a 

apresentação das listas eleitorais;  

O prazo para a apresentação das listas não pode ser, nem inferior a 5, nem 

superior a 15 dias;  

A CE delibera por maioria (o presidente tem voto de qualidade) e deve dirigir o 

procedimento eleitoral nos temos do número 2 do artigo 30.º da Lei 102/ 2009, sendo 

as funções da CE, as seguintes:  

 

a) Receber as listas de candidaturas;  

b) Verificar a regularidade das listas, em especial no que respeita aos proponentes, 

número de candidatos e a sua qualidade de trabalhadores da empresa;  

c) Afixar as listas na empresa e no estabelecimento;  

d) Fixar o período durante o qual as listas candidatas podem afixar comunicados 

nos locais apropriados na empresa e no estabelecimento;  

e) Fixar o número e a localização das seções de voto;  

f) Realizar o apuramento global do ato eleitoral;  

g) Proclamar os resultados;  

h) Comunicar os resultados da eleição ao organismo competente do ministério 

responsável pela área laboral;  

6 - Caderno Eleitoral  

•Art.º 31.º da Lei 102/2009  
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 O caderno eleitoral deve conter o nome dos trabalhadores da empresa e, sendo caso disso, devem ser iden-

tificados por estabelecimento.  

 

 

A partir do momento em que se procede à convocatória da eleição, o 

Sindicato deve iniciar o processo da constituição da lista eleitoral.  

 

Para tal importa ter presente o número de Representantes dos Tra-

balhadores para a SST a serem eleitos, tendo em conta o número total de trabalhadores.  

 

Não esquecer que cada lista deve conter um número de efetivos e suplentes iguais ao número de lugares 

elegíveis;  

 

O Sindicato deve entregar a lista eleitoral ao presidente da Comissão Eleitoral. Esta deve ser acompanhada 

das declarações de aceitação dos trabalhadores candidatos e do representante da lista.  

 

A Comissão Eleitoral decide sobre a admissão das listas apresentadas, tendo nos 5 dias seguintes ao termo 

do período de apresentação das mesmas para tomar um dos seguintes procedimentos:  

 

- Aceita a lista, sendo imediatamente afixada 

 

- Não aceita a lista e solicita a sua reformulação, tendo os seus proponentes – sindicato ou trabalhadores - 

48 horas para o fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É da competência da Comissão Eleitoral proceder à fixação do período durante o qual as listas concorrentes 

podem afixar comunicados de campanha nos locais apropriados. 

 

E, igualmente, da sua competência a fixação de todas as deliberações consideradas necessárias, como sen-

do o regulamento do processo eleitoral, a fixação do número e a localização das seções de voto.  

 

Por seu lado as Listas candidatas devem, com a devida legitimidade e em observação pela transparência, 

clareza e diálogo, apresentar os seus objetivos de campanha, bem como os elementos que a compõem.  

 

 
Cont.  

Após afixação do Caderno Eleitoral, os trabalhadores têm 5 dias para apresentar eventuais 

reclamações a erros ou omissões.  

 

A Comissão Eleitoral tem no máximo 10 dias para afixar novamente o caderno eleitoral, com as 

alterações introduzidas, de acordo com o artigo 32.º da Lei nº 102/ 2009.  

7 - Constituição e 

Apresentação de Listas  

•Art.º 33.º. da Lei 102/2009  

IMPORTANTE: Após a decisão de aceitação de cada uma das listas, o presidente da 

Comissão Eleitoral atribui uma letra do alfabeto, de acordo com a ordem de 

apresentação, devendo afixar de imediato cada uma delas, em local apropriado, na 

empresa e estabelecimentos (se for o caso).  
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Após a fase preparatória estar devidamente organiza-

da a Comissão Eleitoral deve proceder à preparação 

do ato eleitoral propriamente dito.  

 

Nesta fase, a Comissão Eleitoral deve desenvolver os 

seguintes procedimentos:  

 

A- Conceção e Reprodução dos Boletins de Voto  

Elaboração e reprodução dos boletins eleitorais nos 15 dias anteriores à data fixada para o ato eleitoral;  

 

Os boletins devem conter as listas concorrentes por ordem alfabética de admissão (por exemplo: 1.º Lista A; 

2º Lista B; 3º Lista C);  

20  
A Comissão Eleitoral deve, ainda, providenciar as urnas de voto, assegurando a segurança dos boletins depois 

de reproduzidos.  

 
B- Seções de Voto  

Em cada estabelecimento com um mínimo de 10 trabalhadores deve existir, pelo menos, uma seção de voto;  

A cada seção de voto não podem corresponder mais de 500 eleitores;  

 

C- Mesas de Voto  

De acordo com o n.º 3 do artigo n.º 3 da Lei 102/ 2009, cada mesa de voto é constituída por:  

É o presidente da Comissão Eleitoral que escolhe os elementos3 de cada mesa de voto.  

 

1 Presidente que dirige a votação  

1 Secretário  

1 Representante de cada lista  

 
É o presidente da Comissão Eleitoral que escolhe os elementos3 de cada mesa de voto.  

 
D- Preparação do Ato Eleitoral  

Encontrando-se as seções de voto e mesas de voto devidamente organizadas, segue-se a fase de organização 

do ato eleitoral propriamente dito.  

 

Assim, tendo em conta o disposto no artigo n.º 36º da Lei 102/ 2009, as regras estabelecidas são as seguintes:  

Consulte a nossa Publicação Guia para a Eleição dos Representantes dos 

Trabalhadores para a SST onde tem disponíveis todos os formulários 

necessários para a realização do ato eleitoral.  

8- Organização da Eleição  

•Art.º 34.º, 35.º e 36.º da Lei 

102/2009  

http://www.ugt.pt/SST_23_04_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_23_04_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_23_04_2012.pdf
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Após a preparação do ato eleitoral estar com-

pleta, procede-se na data respetiva, à realiza-

ção do ato eleitoral propriamente dito.  

 

Para o efeito, cada mesa de voto deverá estar 

munida dos seguintes documentos essenciais: 

  

1- Boletins de voto já reproduzidos e selados;  

2 - Urna para votação;  

 

 

 

 
Continuação na página seguinte….. 

9 - Realização do Ato Eleitoral  

•Art.º 36.º da Lei 102/2009  

 

 As urnas devem ser distribuídas pelos locais de trabalho, de modo a permitir que 

todos os trabalhadores possam exercer o seu direito ao voto, sem que 

prejudiquem o normal funcionamento da empresa;  

 

 A votação é efetuada no local e durante as horas de trabalho. Cada trabalhador 

vota no seu horário de trabalho, dispondo do tempo necessário para o efeito;  

 

 A votação deve ter a duração mínima de 3 horas e máxima de 5 horas. O horário 

de funcionamento é fixado pela CE, 5 dias antes da data do ato eleitoral;  

 

 O encerramento não pode ocorrer depois das 21h;  

 

 No caso de trabalho por turnos ou de horários diferenciados na empresa, o ato 

eleitoral do turno da noite deve preceder o do turno de dia;  

 

 Nas empresas com estabelecimentos geograficamente dispersos, o ato eleitoral 

deve ser realizado em todos no mesmo dia, no mesmo horário e nos mesmos 

termos; 

 

 Os votantes devem ser identificados e registados em documento próprio, com 

termo de abertura e encerramento, assinado e rubricado em todas as folhas pela 

mesa eleitoral.  
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3 - Documento de abertura da mesa de votação;  

4 - Documento para registo dos trabalhadores votantes;  

5 - Termo de encerramento da mesa de voto;  

6- Ata de apuramento parcial referente a cada mesa de voto.  

 

Depois de constituída a mesa de voto composta por todos os seus elementos e documentos necessários, 

procede-se à abertura da mesma e ao registo dos votantes.  

 

 

 

 

Após a votação que termina no horário fixado para o seu funciona-

mento, o próximo passo é proceder ao encerramento da votação, 

sendo necessário proceder-se ao seu encerramento formal - termo de 

encerramento.  

Caso haja mais que uma mesa, proceder de igual forma, para todas as mesas de voto.  

 

 

O apuramento do ato eleitoral deve ser realizado imediatamente 

após o encerramento das urnas;  

Assim, após o encerramento das urnas, procede-se à sua abertura 

para contagem e apuramento parcial de cada urna;  

Após efetuada a contagem e o respetivo apuramento parcial das votações, procede-se ao registo na ata de 

apuramento parcial.  

O próximo passo é, após se proceder à ata de apuramento parcial, anexar a esta ata o documento de abertu-

ra, registo dos votantes e documento de encerramento.  

O presidente da mesa deverá remeter todos os documentos mencionados para a CE, para se proceder ao 

apuramento final.  

No caso de apenas existir uma mesa de voto, o procedimento é mais simples, apenas sendo feito o apura-

mento global e a respetiva ata de apuramento global.  

 

Encontrando-se a Comissão Eleitoral munida de todos os documentos e 

resultados do apuramento parcial de cada mesa de voto, procede-se ao 

apuramento global do ato eleitoral.  

Após o apuramento dos resultados, segundo o método de Hondt, deve 

a Comissão Eleitoral proceder ao registo da Ata de Apuramento Global.  

 

 

Após o apuramento final do ato eleitoral, a Comissão Eleitoral deve, 
proceder às seguintes ações:  

 
 
1 - Afixar no local ou locais de trabalho em que decorreu a eleição os elementos de identificação dos Repre-

sentantes dos trabalhadores que foram eleitos.  

2 - Afixar a cópia da ata de apuramento global da eleição.  

 

 

Só após a publicação do resultado eleitoral em BTE é que o RT’S SST 

pode assumir a sua função representativa. 

10- Encerramento do Ato 

Eleitoral  

•Art.º 37.º da Lei 102/2009  

11- Apuramento Parcial do 

Ato Eleitoral  

•Art.º 37.º da Lei 102/2009  

12- Apuramento Global do 

Ato Eleitoral  

• Art.º 37.º e 38.º  

13 -Publicidade do Ato 

Eleitoral  

•Art.º 39.º da Lei 102/2009  

14-Início da Atividade  

•Art.º 40.º da Lei 102/2009  
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Fluxograma Processo Eleitoral 
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Divulgamos este interessante artigo da autoria de Paulo Marques Alves, João Areosa, Cláudia Mendes Tor-
res e Raul Tomé que a nós, Sindicatos, muito nos diz respeito, na medida em que "fazemos" Negociação 
Coletiva. 
Dispomos de um instrumento fundamental – a Negociação Coletiva - que nos permite a obtenção de 

níveis de proteção superiores aos da legislação que, necessariamente, apenas estabelece patamares de 

proteção mínimos. É esta a função da Negociação Coletiva. 

Contudo, importa ressaltar que da análise das muitas Convenções Coletivas, subscritas nos últimos 

anos, não obstante, a maioria consagrar esta temática, também é verdade que um número substancial 

consagra apenas as disposições já constantes na legislação. 

É prioritário o estabelecimento de uma linha de ação, por forma, a promover a introdução e o alargamen-

to de cláusulas de SST elevando os patamares mínimos de proteção estabelecidos pela legislação em 

matérias como, a formação geral em SST dirigida a todos os trabalhadores, a formação específica dirigi-

da a trabalhadores com atividades específicas no âmbito da SST, cláusulas relativas à prevenção do 

álcool e drogas em meio laboral, à medicina no trabalho, ao alargamento das competências e da partici-

pação dos Representantes dos Trabalhadores para a SST (RT’S SST) e do crédito de horas, entre 

outras questões, igualmente, fundamentais para a Negociação Coletiva. 

 

Deixamos, pois, o Resumo deste artigo, sugerindo a sua completa leitura e maior atenção. 

 

“ Resumo: 

 Os dados do EUROSTAT evidenciam que Portugal é um dos países europeus com maior incidência da 

sinistralidade laboral. No entanto, alguns progressos foram alcançados recentemente, sobretudo no ati-

nente aos acidentes mortais. Esse facto traduzirá os esforços empreendidos a partir dos anos 90, quan-

do se começaram a delinear verdadeiras políticas públicas em segurança e saúde no trabalho (SST), às 

quais se associaram os parceiros sociais. Este tem-se revelado um campo onde é possível um amplo 

consenso, pelo menos entre as organizações de cúpula com assento na Comissão Permanente de Con-

certação Social. Outro espaço privilegiado de diálogo é a negociação coletiva. Importa analisar o modo 

como a regulação da participação dos trabalhadores em SST tem vindo a ser efetuada a este nível. Na 

base deste artigo encontra-se uma análise de carácter extensivo realizada às convenções novas, revis-

tas na íntegra ou às revistas parcialmente com texto consolidado, publicadas no Boletim do Trabalho e 

Emprego (BTE) entre 2010 e junho de 2013. Conclui-se que a maioria ou ignora esta questão ou limita-

se a remeter a sua regulação para a legislação em vigor, enquanto as restantes se cingem basicamente 

à transcrição da lei ou de segmentos desta, sendo em número muito escasso as que apresentam alguns 

elementos de desenvolvimento face a ela. Serão discutidos os fatores que explicam esta situação. “ 

  

Fonte: Artigo "Regulação da Participação dos Trabalhadores em Segurança e Saúde no Trabalho 

na Negociação Coletiva: uma oportunidade perdida?" 

 

Aceda ao Artigo na integra Aqui 

Artigo "Regulação da Participação dos Trabalhadores em Segurança e Saúde 

no Trabalho na Negociação Coletiva: uma oportunidade perdida?" 

https://www.academia.edu/5982188/A_regulacao_da_participacao_dos_trabalhadores_em_seguranca_e_saude_no_trabalho_na_negociacao_coletiva_uma_oportunidade_perdida


 

Sindicatos europeus mobilizados con-

tra a Comissão da UE para a desregu-

lamentação - Programa  REFIT  

 

Em outubro passado, a Comissão Europeia 

apresentou um programa destinado a simpli-

ficar a legislação social europeia. A Comissão 

considera que algumas diretivas da União 

Europeia impedem o crescimento económico 

na Europa, através de disposições que repre-

sentam uma " carga administrativa " para as 

empresas, em particular para as PME.  

 
Na visão dos representantes dos trabalhado-

res europeus este  movimento de  simplifica-

ção é “na verdade um programa de desregu-

lamentação orientada ideologicamente que 

coloca em risco os direitos dos trabalhado-

res”. 

Apelidado de " REFIT" esta iniciativa poderia, 

de acordo com os sindicatos europeus, ter 

efeitos devastadores sobre um grande núme-

ro de diretivas e de regulamentos comunitá-

rios sobre saúde e segurança no trabalho, 

diálogo social, informação e consulta, bem 

como questões ambientais, etc. 

 

Os sindicatos têm mobilizado esforços para 

inverter esta tendência. A Confederação Sin-

dical Europeia criou uma campanha de carta-

zes para sensibilizar as suas organizações 

filiadas.  

 

Na Bélgica, as três confederações sindicais 

FGTB, CSC e CGSLB lançaram uma ação 

conjunta. 

 

Os sindicatos belgas procederam à elabora-

ção de um site com material de informação 

sobre esta matéria, o qual contem ferramen-

tas de ação, tais como cartas, cartões pos-

tais, projetos, petições e publicações que 

estão disponíveis para outros sindicatos, per-

mitindo-lhes adaptar essas ferramentas ao 

seu contexto nacional e lançar suas próprias 

iniciativas. 

 

No início de 2014, o ISE irá organizar um 

debate - Fórum Mensal – sobre o Programa 

REFIT. 

 

 

Saiba mais Aqui. 
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Programa REFIT - Programa para a adequação e a eficácia da regulamen-

tação  

http://www.ugt.pt/CES_Refit_3_12_2013.pdf


Foi publicada no passado dia 28 de janeiro em Diário 

da República a Lei n.º 3/2014 de 28 de Janeiro, que 

procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, 

de 10 de Setembro. 

 

A presente Lei apresenta várias alterações importan-

tes à Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, entre as 

quais ressaltamos: 

    - A consulta escrita aos trabalhadores, ou seus 

representantes eleitos, passa a ser obrigatória ape-

nas uma vez por ano, mantendo-se a obrigatoriedade 

da mesma ter lugar por escrito [Artigo 18.º]; 

    - Inclusão de situações em que o exame médico 

de admissão de trabalhadores pode ser dispensado 

[Artigo 108.º]. 

Com a entrada em vigor da presente lei, são revoga-

dos vários artigos, nomeadamente  a revogação do 

n.º 7 do artigo 74.º, relativo à obrigação de notifica-

ção da modalidade adotada para a organização do 

serviço de segurança e saúde no trabalho ou sua 

alteração. 

A presente lei entra em vigor no dia 27 de Fevereiro 

de 2014. 

 

Para consultar a legislação aceda Aqui  
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Para ver o Programa Enquadrador desta 

Campanha aceda Aqui. 

Aceda aos materiais da 

Campanha 

Aqui. 

 
 
 
 
 
 
 

Estudo - Mais de 80% dos portugueses doen-
tes por stresse no trabalho 

 

Cerca de 82% dos portugueses sofrem de doen-

ças relacionadas com o stresse, tais como obesi-

dade, doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes, 

depressão, problemas gastrointestinais e asma, 

revelou um estudo feito pelo fornecedor global 

de espaços de trabalho Regus. 

Os trabalhadores portugueses parecem lidar com cada 

vez mais pressão no local de trabalho. A prová-lo está o 

facto de, segundo o estudo da Regus, 82% destes tra-

balhadores sofrerem de doenças relacionadas com o 

stresse, tais como obesidade, doenças cardíacas, 

Alzheimer, diabetes, depressão, problemas gastrointes-

tinais e asma. De facto, 73% destes profissionais reco-

nheceram que o trabalho flexível pode ajudar a aliviar o 

stresse. Acresce que o stresse nos locais de trabalho do 

País está a levar a um aumento do absentismo na 

ordem dos 61%, influenciando tanto a produtividade 

das empresas, como o bem-estar do profissional. 

Continuação  na Página seguinte... 

Alteração do regime jurídico da promoção 

da segurança e saúde no trabalho 

Campanha para a Melhoria Contínua das 
Condições de Trabalho na Indústria do Cal-
çado 
 
Já estão disponíveis no site da ACT os materiais que 

vão servir de suporte à Campanha para a Melhoria 

Contínua das Condições de Trabalho na Indústria 

do Calçado.  

 

  É desenvolvida em conjunto com os Parceiros 

Sociais setoriais, sendo o SINDEQ - Sindicato 

Democrático da Energia, Química, Têxtil e Indús-

trias Diversas, afeto à UGT, parceiro de Campa-

nha. 

 

 

Estudos 

https://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01900/0055400591.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Campanha%20Indústria%20Calçado_Programa%20Enquadrador.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Campanhamelhoriacontinuadascondicoesdetrabalhonaindustriadocalcado/Paginas/default.aspx
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/estudo-mais-de-80-dos-portugueses.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/estudo-mais-de-80-dos-portugueses.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/campanha-para-melhoria-continua-das.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/campanha-para-melhoria-continua-das.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/campanha-para-melhoria-continua-das.html
http://3.bp.blogspot.com/-NV9ieu9kB-8/UqmRVjQZLII/AAAAAAAABPI/V1sOHPnIfH0/s1600/stresse_man-e9a13%5b1%5d.gif
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Além disso, 46% dos inquiridos mostraram-se preo-

cupados com a possibilidade de perderem o empre-

go, enquanto 45% disseram estar menos confiantes 

quanto ao sector em que trabalham. Outros 41% 

admitiram que o stresse está a afetar as relações 

pessoais com os colegas. No inquérito em causa, 

foram avaliadas as opiniões de 20.000 gestores de 

topo e empresários de 95 países. 

  

Aceda à notícia Aqui.  

 

 

 
 
 

Segurança e Saúde no Trabalho _ Guia 
para as Micro, pequenas e Médias 
Empresas 
 

Nas publicações eletrónicas da ACT pode 

encontrar um Guia de SST dirigido às 

micro, pequenas e médias empresas.  

 

Este manual da autoria do prof. Luis de Freitas 

e Telma Cordeiro, e cujo objetivo “…é munir o 

empregador de micro, pequenas e médias 

empresas, com a informação necessária para 

proceder à organização da SST na sua empre-

sa, efetivando, deste modo, a promoção da 

segurança e da saúde dos seus trabalhadores”.  

 

Ao longo dos capítulos do Guia podemos 

encontrar um conjunto de recomendações e o 

respetivo enquadramento, por referência às 

obrigações legalmente contempladas, sobre 

várias áreas temáticas da SST.  

 

Recomendamos a sua leitura. 

A Comissão Europeia celebrou um acordo com 

a EU-OSHA relativamente a um projeto-piloto 

para a segurança e saúde dos trabalhado-

res idosos. Nos termos desse acordo, a EU-

OSHA prestará assistência à Comissão na 

implementação de um pedido formulado pelo 

Parlamento Europeu sobre esta matéria.  

O projeto-piloto teve início em junho de 2013 e 

terminará no final de 2015. 

 

O projeto Trabalho mais seguro e saudável 

em qualquer idade — segurança e saúde 

no trabalho (SST) no contexto do envelheci-

mento da população ativa tem por objetivo 

avaliar os pré-requisitos necessários por forma 

a que as estratégias e os sistemas de SST 

tenham em consideração o envelhecimento da 

população ativa e garantam uma melhor pre-

venção para todos ao longo da vida profissio-

nal.  

 

Os resultados constituirão um apoio ao desen-

volvimento de políticas nesta área e fornecerão 

exemplos de práticas bem-sucedidas e inova-

doras. Nesse sentido, este trabalho tem por 

objetivo assinalar o que funciona bem, o que 

precisa de ser feito ou tornado prioritário, bem 

como identificar os principais incentivos e obs-

táculos a uma implementação eficaz das inicia-

tivas políticas neste domínio. O projeto tem por 

base trabalho já desenvolvido a nível europeu 

em matéria de trabalho sustentável, nomeada-

mente pela Eurofound. 

 

 

Mais Estudos e Publicações 

Projeto-piloto do Parlamento Europeu para 

a segurança e saúde dos trabalhadores 

idosos 

http://www.noticiasaominuto.com/economia/143788/mais-de-80-dos-portugueses-doentes-por-stress-no-trabalho?utm_source=vision&utm_medium=email&utm_campaign=afternoon#.UqhFInuYbs0
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/seguranca-e-saude-no-trabalho-guia-para.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/seguranca-e-saude-no-trabalho-guia-para.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/12/seguranca-e-saude-no-trabalho-guia-para.html
http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en
http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C
http://bookshop.europa.eu/en/official-journal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/downloads/FX-AL-12-056-EN-C/FXAL12056ENC_002.pdf?FileName=FXAL12056ENC_002.pdf&SKU=FXAL12056ENC_PDF&CatalogueNumber=FX-AL-12-056-EN-C
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Escritório da OIT Escritório da OIT reúne 
recursos on-line sobre igualdade de 
género e trabalho  

 

Na sequência da 19 ª Conferência Internacional 

de Estaticistas do Trabalho, realizada de 2 a11 

de outubro de 2013, o Escritório da OIT em 

Lisboa, reuniu um conjunto de recursos on-line 

sobre a igualdade de género e o mundo do 

trabalho. 

  

Estatística do trabalho - para promover um 

conhecimento mais aprofundado sobre a 

participação de mulheres e homens no 

trabalho, aceda  aqui - Inglês 

  

Violência relacionada com o trabalho, 

aceda carregando aqui. 

 

Igualdade salarial 

Um novo Guia da OIT sobre a igualdade salarial 

(agora disponível nas 3 línguas) 

 

VIH e SIDA - um novo recurso formativo 

para profissionais da área jurídica aceda 

Inglês (brevemente em português) 

 

Trabalho doméstico (atualização) 

O Conselho de Administração da OIT analisa os 

progressos relativamente à situação do trabalho 

doméstico. Conheça e consulte as publicações 

da OIT em 

língua 

portuguesa  

 
 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

 
 

Notícias 
  
 
 

  
Portugal tem 2 meses para aplicar Lei sobre 

segurança e saúde na função pública 

 

A Comissão Europeia deu dois meses a 

Portugal para aplicar integralmente a lei 

comunitária sobre proteção da segurança e 

da saúde dos trabalhadores ao sector 

público, ameaçando recorrer para o Tribu-

nal de Justiça da União Europeia findo esse 

prazo. O executivo comunitário lembra que 

a diretiva em causa impõe aos Estados-

Membros que adotem medidas para elimi-

nar e reduzir os fatores de risco das doen-

ças profissionais e dos acidentes de traba-

lho, exigindo que os empregadores proce-

dam a uma avaliação dos riscos e que con-

servem os correspondentes documentos e 

que, além disso, criem na empresa e/ou no 

estabelecimento serviços de prevenção e 

de proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores. "Contudo, Portugal não 

cumpriu estas obrigações. Além disso, a 

diretiva obriga os Estados-Membros a 

garantir que os empregadores, os trabalha-

dores e os representantes dos trabalhado-

res apliquem as regras", mas "a legislação 

portuguesa não prevê sanções para as vio-

lações das disposições da diretiva em rela-

ção ao sector público", apontou hoje a 

Comissão. 

Portugal dispõe agora de dois meses para 

notificar Bruxelas das medidas tomadas 

para dar plena aplicação à diretiva, e, "se 

tal não acontecer, a Comissão pode decidir 

instaurar uma ação contra Portugal no Tri-

bunal de Justiça da UE", adverte o executi-

vo comunitário. 

http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/11/escritorio-da-oit-escritorio-da-oit.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/11/escritorio-da-oit-escritorio-da-oit.html
http://sst-ugt.blogspot.pt/2013/11/escritorio-da-oit-escritorio-da-oit.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_223917.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_223922.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UGT em parceria com a EPAR – Escola 

Profissional Agostinho Roseta e a ACT - Autoridade 

para as Condições de Trabalho vão desenvolver, no 

decorrer deste ano, uma Campanha de Informação 

e Sensibilização denominada “Da Escola para o 

Trabalho em Segurança!” dirigida a jovens alunos 

desta escola profissional. 

 

É fundamental “ chegar junto dos jovens” 

estimulando a sua capacidade individual de 

identificação dos perigos e consequente eliminação 

ou redução dos riscos, numa perspetiva de 

promoção da Cultura de Prevenção e Segurança, 

para que as novas gerações de trabalhadores 

entrem no mercado de trabalho com mais 

conhecimento e sensibilidade para a Segurança e 

Saúde no Trabalho. 

 

São objetivos desta Campanha os seguintes: 

 

- Sensibilizar os alunos e alunas desta escola 

profissional para a problemática dos riscos no local de 

trabalho; 

- Promover o conhecimento por parte destes futuros 

trabalhadores e trabalhadoras dos seus direitos em 

matéria de Segurança e saúde no Trabalho; 

- Contribuir para a promoção de uma verdadeira cultura 

de prevenção. 

 
É, pois, nosso propósito desenvolver um conjunto de 

ações de informação e sensibilização sobre prevenção 

de riscos profissionais em todos os Polos de formação 

da EPAR. 

A Sessão de Lançamento desta Campanha está 

agendada para o próximo dia 12 de fevereiro nas 

instalações da EPAR em Castelo Branco. 

Aceda Aqui aos materiais da Campanha 

 

Documento Enquadrador 
Cartaz  
Folheto  
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Com o apoio 

Uma Publicação   

 

Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho da UGT 

 

Campanha da Escola para o 

Trabalho em Segurança! 

http://www.ugt.pt/SST_campanhaescola_programa_06_02_2014.pdf
http://www.ugt.pt/SST_campanhaescola_programa_06_02_2014.pdf
http://www.ugt.pt/SST_campanhaescola_programa_06_02_2014.pdf
http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=2

