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S 
aúde e segurança no 

feminino: este número 

de Março é dedicado à 

Mulher, porque a Mulher tem 

problemas específicos, porque o 

mundo do trabalho ainda está 

muito ligado aos estereótipos 

masculinos e porque nos esque-

cemos frequentemente que a 

Mulher ocupa 45% dos postos 

de trabalho num leque de ativi-

dades cada vez mais diversifica-

do. 

Em última análise, a melhoria 

das condições de trabalho bene-

ficia por igual Mulheres e 

Homens. Por esta razão, é tão 

importante que todos estejam 

conscientes dos seus direitos em 

matéria de saúde e prevenção. 

Paralelamente, há a necessida-

de de pensar os riscos/

prevenção, também numa 

dimensão de género, daí que a 

participação activa das mulhe-

res enquanto representantes 

dos trabalhadores para a área 

de SST seja crucial para se 

atingir esse objetivo. 
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É fundamental aumentar a participação das 

mulheres na tomada de decisões em matéria de 

SST em todos os níveis, na medida em que as 

mulheres representam ainda uma minoria nos 

órgãos de decisão em matéria de SST, incenti-

vando um maior número de mulheres a participar 

nas comissões de segurança e nas eleições dos 

representantes de SST. 

É fundamental interligar a segurança e a saúde 

no trabalho em todas as ações de promoção de 

igualdade no local de trabalho, incluindo nos 

planos de formação; 

 

É fundamental que os/as RT’SST no exercício 

da sua atividade reivindicativa tenham presente 

a dimensão de género e as especificidades ine-

rentes às trabalhadoras mulheres. 

 

Foi tudo isto em mente que a UGT, desenvolveu 

um questionário destinado a avaliar a dimensão 

de género na Segurança e Saúde no Trabalho 

(este questionário encontra-se disponível online). 

 

 

Estatísticas 
Representantes dos/as Trabalhadores/as para a SST 
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As Mulheres são excelentes RT’SST—Transformar o 

local de trabalho num local melhor 

Poster da  Hazards Magazine 

http://www.ugt.pt/SST_08_03_2012.pdf


 

FICHA PRÁTICA PRP Nº 6— Atividades Técnicas dos Serviços de Segurança 

no Trabalho 

Qualquer que seja a modalidade de organização dos serviços 

de SST adotada pelo empregador, a atividade do serviço de 

segurança e saúde visa: 

Assegurar as adequadas condições de trabalho que 

salvaguardam a segurança e a saúde—física e men-

tal—dos trabalhadores; 

Desenvolver condições técnicas que asseguram a 

aplicação dos princípios gerais de prevenção, inte-

grados no domínio das obrigações do empregador; 

Informar e formar os trabalhadores no domínio da 

segurança e saúde no trabalho; 

Informar e consultar os representantes dos traba-

lhadores para a segurança e saúde no trabalho ou, 

na sua falta, os próprios trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços de segurança e saúde no trabalho devem tomar 

todas as medidas necessárias para prevenir os riscos profis-

sionais e promover a segurança e a saúde dos trabalhado-

res, nomeadamente: 

 

Planear a prevenção, integrando a todos os níveis e, 

para o conjunto das atividades da empresa, a avalia-

ção dos riscos e as respetivas medidas de prevenção; 

Proceder à avaliação dos riscos profissionais, a par-

tir de metodologias e técnicas adequadas aos perigos 

identificados, integrando a avaliação a todos os 

níveis da organização e para o conjunto das ativida-

des da empresa e elaborando os respetivos relató-

rios; 

Elaborar o plano de prevenção de riscos profissio-

nais, bem como os planos detalhados de prevenção e 

proteção exigidos por legislação específica; 
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Participar na elaboração do plano de emergência 

interno, incluindo os planos específicos de com-

bate a incêndios, evacuação de instalações e de 

primeiros socorros; 

Colaborar na conceção de locais, métodos e orga-

nização do trabalho, bem como na escolha e na 

manutenção dos locais de trabalho; 

Supervisionar o aprovisionamento,  validade e a 

conservação dos equipamentos de proteção indi-

vidual, bem como a instalação e manutenção da 

sinalização de segurança; 

Realizar exames de vigilância da saúde, elabo-

rando os relatórios e as fichas, bem como organi-

zar e manter atualizados os registos clínicos e 

outros elementos informativos relativos a cada 

trabalhador; 

Desenvolver atividades de promoção da saúde; 

Coordenar as medidas a adotar em caso de peri-

go grave e iminente; 

Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores 

em situações mais vulneráveis; 

Conceber e desenvolver o programa de informa-

ção para a promoção da segurança e saúde no 

trabalho, promovendo a integração das medidas 

de prevenção nos sistemas de informação e 

comunicação da empresa; 

Conceber e desenvolver o programa de formação 

para a promoção da segurança e saúde no traba-

lho; 

Apoiar as atividades  de informação e consulta 

dos representantes dos trabalhadores para a 

segurança e saúde no trabalho ou, na sua falta, 

dos próprios trabalhadores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei 102/2009, de 10 de Setembro 

Objetivos do Serviço de Segurança e Objetivos do Serviço de Segurança e 

Saúde no TrabalhoSaúde no Trabalho 

1– Quais são as atividades dos serviços de SST? 



Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de 

prevenção, promovendo a sua eficiência e operacionali-

dade; 

Organizar os elementos necessários às notificações obri-

gatórias; 

Elaborar as participações obrigatórias em caso de aci-

dente de trabalho ou doença profissional; 

Coordenar ou acompanhar auditorias e inspeções inter-

nas; 

Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocor-

rência de doenças profissionais, elaborando os respecti-

vos relatórios; 

Recolher e organizar os elementos estatísticos relativos 

à segurança e à saúde no trabalho. 

 

Cont. 
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Para além das atividades nucleares, os serviços de 

segurança e saúde no trabalho devem manter atualiza-

dos, os seguintes elementos: 

Resultados das avaliações de riscos profissio-

nais; 

Lista de acidentes de trabalho que tenham oca-

sionado ausência por incapacidade de trabalho, 

bem como acidentes ou incidentes que assumam 

particular gravidade na perspetiva da segurança 

no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades técnicas dos serviços de SST são exerci-

das por técnicos de segurança e higiene no trabalho, 

para os exercícios das quais é obrigatório a titularidade 

de um certificado de aptidão profissional. (lei 102/2009, 

art.º 100.º). 

Estas atividades são exigidas para 

todas as modalidades de serviços 

de SST, i.e., são as atividades 

nucleares dos serviços de SST. 

2– Quais são os registos que para 

efeito de consulta os serviços de SST 

devem manter atualizados? 

N.B.: A
 le

i d
etermina que o 

empregador deve manter a 

documentação relativ
a à 

realização das ativ
idades do 

serviço de SST, `a disposi-

ção das entid
ades com com-

petência inspetiv
a, durante 

um período de cinco anos. 

3– Quais os requisitos e competências 

necessárias para o desenvolvimento das 

atividades técnicas de serviço de SST? 



Boletim Informativo PRP Página 5 

Cont. 

 

 

A afetação dos técnicos superiores às atividades de 

segurança no trabalho, por empresa é estabelecida nos 

seguintes termos: 

A) Em estabelecimentos industriais: 

 

B) Nos restantes estabelecimentos: 

 

A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) é a entidade responsável 
pela certificação das competências dos técnicos e técnicos superiores de segu-

rança e higiene no trabalho (ver, D.L. nº 110/2000) 

4—De que forma é definida a afetação de 

técnicos e de técnicos superiores às ativi-

dades de segurança no trabalho, nas 

empresas? 

Até 50 trabalhadores  1 técnico 

Acima de 50 trabalha- 2 técnicos 

Por cada 1500 traba-

lhadores ou fração 

2 técnicos, sendo que um é 

técnico superior 

Até 50  trabalhadores 1 técnico 

Acima de 50 trabalha-

dores 

2 técnicos 

Por cada 3000 traba-

lhadores ou fração 

2 técnicos, sendo que um 



materiais do trabalho com influência sobre a saúde dos 

trabalhadores, desenvolvendo para este efeito  a ativida-

de no estabelecimento nos seguintes termos: 

A) Em estabelecimento industrial ou estabelecimento de 

outra natureza com risco elevado: 

Pelo menos uma hora por mês por cada grupo de 10 tra-

balhadores ou fração; 

B) Nos restantes estabelecimentos: 

Pelo menos uma hora por mês por cada grupo de 20 tra-

balhadores  ou fração. 

Mais se acrescenta que o médico não pode, no conjunto 

de trabalhadores que tem que assegurar a vigilância da 

saúde, ultrapassar as 150 h mensais. 

 

Lei 102/2009, art.º 105.º—Garantia Mínima 

de Funcionamento 

 

A saúde no trabalho compete assegurar a vigilância ade-

quada de saúde dos trabalhadores em função dos riscos 

a que se encontram expostos no local de trabalho, desti-

nando-se pois, a comprovar e a avaliar a aptidão física e 

psíquica do trabalhador para o exercício da atividade, 

assim como a repercussão desta e das condições em que 

é prestada na saúde dos trabalhadores. 

Lei 102/2009, art.º 108.º 

 

A vigilância da saúde cabe ao médico de trabalho, 

considerando-se  para esse efeito o médico 

licenciado em medicina com especialidade em 

medicina do trabalho, reconhecida 

pela Ordem dos 

Médicos. 

 

 

 

 

 

 

O médico do trabalho 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, pois, conhecer os componentes  
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FICHA PRÁTICA PRP Nº 7— Atividades Técnicas dos Serviços de Saúde no 

Trabalho 

1– Quais os requisitos e competências para 

o desenvolvimento das atividades técnicas 

do serviço de saúde no trabalho? 

Lei 

102/2009, 

art.º 103.º 

2– De que forma é definida a afetação dos 

médicos e enfermeiros do trabalho às ativi-

dades de saúde no trabalho,, empresas? 

3- Em que se traduz a atividade de vigilância 

da saúde dos trabalhadores? 



A legislação define como obrigatórios os seguintes 

exames médicos: 

 

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 restan-

tes trabalhadores; 

C) Exames ocasionais nas seguintes situações 

específicas: 

sempre que haja alterações substanciais 

nos componentes materiais de trabalho que 

possam ter repercussão nociva na saúde do 

trabalhador; 

No caso de regresso do trabalho depois de 

uma ausência superior a 30 dias por motivo 

de doença ou acidente. 

 

 

 

A ficha clinica é o registo da história clínica e pro-

fissional do trabalhador. Assim sendo, todas as 

observações clínicas relativas aos exames de saú-

de são anotadas, pelo médico do trabalho, na 

ficha clínica do trabalhador. 

 

 

A ficha clínica encontra-se sujeita ao segredo profis-

sional, só podendo ser facultada às autoridades de 

saúde e aos médicos afetos à  ACT. 

Mais se acrescenta que assiste ao trabalhador o 

direito de aceder aos resultados da vigilância médi-

ca, assim como receber cópia da sua ficha clínica 

aquando a sua saída da empresa. 

 

Estando as fichas clínicas dos trabalhadores sujeitas 

a sigilo profissional, o médico do trabalho não pode 

comunicar à entidade patronal qualquer informa-

ção que conste destas fichas clínicas, sob pena de 

infração do sigilo médico. 

Face aos resultados dos exames de saúde, o médi-

co do trabalho deve preencher uma ficha de apti-

dão, remetendo uma cópia ao responsável, na 

empresa, pela área dos recursos humanos. Por esta 

razão, a ficha de aptidão não  pode conter ele-

mentos que envolvam segredo profissional, mas 

apenas referir se o trabalhador se encontra apto ou 

não apto para o trabalho. 

Assim sendo, o médico do trabalho na sequência 

de exames de admissão, periódicos ou ocasionais, 

deve fazer uma avaliação se o trabalhador está 

apto ou não apto para desempenhar as suas fun-

ções, mas nunca deverá comunicar o resultado dos 

testes à entidade patronal tal como é preceituado 

no Código do  Trabalho. 
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Por exemplo: em consequência de 

um teste de despistagem de álcool 

e drogas, o médico apenas tem de 

comunicar que o trabalhador não 

se encontra apto para o trabalho e 

nunca o motivo subjacente a essa 

inaptidão. 

Ver: Código do Trabalho, art.º17, n.º 2 

Cont. 

4- Quais os exames de saúde que devem 

ser obrigatoriamente realizados? 

5- No que consiste a ficha clinica? 

Lei n.º 102/2009, art.º 108, n.º 3 

—exames de saúde 

6– Quem tem acesso às informações que 

constam da ficha clínica? 

7- No que consiste a ficha de aptidão? 



As políticas de segurança e saúde não abordam  

geralmente a dimensão de género, sendo os riscos 

específicos para as mulheres são por vezes ignora-

dos ou subestimados. Esta é uma evidência, com a 

qual concordamos, e que tem promovido alguns pro-

gressos—recentes— na análise e na discussão das 

questões relativas à segurança e saúde das mulhe-

res trabalhadoras.  Com efeito, não se ter em conta 

a questão da segurança e da saúde das mulheres no 

trabalho é uma barreira para a implementação de 

políticas eficazes para a saúde e de igualdade de 

oportunidades. 

É inegável que os setores e atividades especifica-

mente masculinos  têm definido as prioridades de 

ação no âmbito da segurança  e saúde no trabalho. 

A investigação sobre segurança e saúde tem incidi-

do, particularmente, nas atividades perigosas em 

que a força de trabalho masculina é dominante, por 

essa razão os riscos enfrentados pelos trabalhadores 

masculinos são melhor conhecidos. 

No entanto as mulheres constituem 45% da popula-

ção ativa na U.E..A crescente participação das 

mulheres no mercado de trabalho torna, pois, pre-

mente a abordagem sobre os diferentes efeitos dos 

riscos profissionais nas mulheres em termos de 

exposição a substâncias perigosas ou agentes bioló-

gicos, os impactos sobre a saúde reprodutiva, sobre 

as limitações físicas de trabalho pesado, assim 

como, as questões ergonómicas dos postos de traba-

lho. 

A Organização Mundial do Trabalho (OIT) estima 

que em cada ano cerca de 2,3 milhões de 

homens e mulheres são afetados por doenças 

e acidentes de trabalho: 360 mil são vítimas 

de acidentes fatais e cerca de 1,95 milhões 

sofrem de uma doença contraída no trabalho 

(BIT, 2008). 

Importará reconhecer as diferenças entre homens 

e mulheres e adotar uma abordagem relativamen-

te à segurança e saúde no trabalho que tenha pre-

sente a dimensão do género. Importará integrar a 

dimensão do género na avaliação dos riscos e na 

prevenção no local de trabalho, isto porque a ado-

ção de uma abordagem de género “sexista” na ava-

liação e na prevenção de riscos resultará na  per-

sistente subestimação dos riscos para as mulheres 

trabalhadoras. 
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As Mulheres e a Segurança e Saúde no Trabalho 

“Homens e mulheres não são iguais e as atividades que 

desempenham, as condições de trabalho e o tratamento 

que recebem da sociedade não são os mesmos. Estes 

fatores podem afetar os perigos que enfrentam no tra-

balho e a abordagem necessária à sua avaliação e con-

trolo.” 
Agência Europeia para a  Segurança e Saúde no Trabalho 



 

Quais os efeitos que os agentes químicos, particu-

larmente os  tetracloroetileno têm sobre a saúde 

reprodutiva das mulheres trabalhadoras no setor 

da limpeza a seco? 

Este era  o tema da tese que a Doutora Emília 

Dourado Telo, apresentou na Universidade de  

Leão. 

O seu estudo envolveu 631 trabalhadoras em 

vários sectores de atividade (limpeza a seco, 

engomadorias, costureiras, lojas de venda de 

vestuário, etc.) e analisou 595 tentativas em 

engravidar.  

Merece especial destaque a conclusão que o 

grupo de profissionais expostas a solventes orgâ-

nicos leva o dobro do tempo a conseguir engra-

vidar quando comparado com o grupo de tra-

balhadoras não expostas a solventes orgânicos, 

os “... resultados obtidos neste trabalho de investi-

gação indicam que há evidências consistentes 

de uma forte associação entre a exposição pro-

fissional a tetracloroetileno, e um aumento no TTP, 

levando assim  a um decréscimo da fertilidade. 

No entanto, não se pode dizer que cause infertili-

dade, uma vez que só se considera infértil o casal 

que após 1 ano de tentativas não conseguiu 

conceber.  

A nossa hipótese, de uma exposição diária eleva-

da e continuada ao longo de muitos  anos, das 

trabalhadoras expostas a tetracloroetileno, estar, 

consistentemente,  associada com o decréscimo 

da fertilidade, foi verificada, comparada e está 

de  acordo com outros estudos anteriores. “ 

Conclui igualmente, Maria Emília Dourado Telo , 

que “Embora nestes últimos 30 anos, tenha sido 

feita alguma investigação na área do  impacto 

dos riscos profissionais na saúde reprodutiva, 

atualmente, ainda não há  uma resposta esclare-

cida às questões colocadas pelos trabalhadores 

(homens ou  mulheres) quanto à segurança do 

seu posto de trabalho, para muitas situações,  

relativamente aos efeitos na descendência. 

Porém, é imperativo exigir condições de  traba-

lho seguras e saudáveis para todos os trabalha-

dores, pois afigura-se-nos que a  função reprodu-

tora do homem e da mulher não está suficiente-

mente protegida.  

Em conclusão, estudar a fertilidade é difícil, mas é 

importante.  “ 

 

De entre as conclusões sublinhamos, ainda, a enfâse 

na necessidade de INVESTIGAR e COMUNICAR. Investi-

gar para conhecer melhor, investigar para encontrar 

melhores soluções sempre numa perspetiva multidisci-

plinar e de partilha de experiências, metodologias e 

resultados. Uma das prioridades seria o de aumentar os 

recursos, humanos e materiais, e melhorar os métodos 

para reforçar a investigação sobre a saúde reproduti-

va . 

COMUNICAR pois é através da comunicação nas suas 

múltiplas facetas que se poderá lograr influenciar    o 

processo de tomada de decisão ao todos os níveis 

mas, com especial incidência ao nível político. 

 

Esta tese encontra-se disponível na íntegra, aqui. 

 

Esta investigação mereceu a Menção Hon-

rosa do Prémio Agostinho Roseta . 
 

 

 
 

  Locais de trabalho 

livres de  

Álcool e Drogas  

é trabalho de todos! 
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“ 
...Grupo de profissionais expostas a Grupo de profissionais expostas a Grupo de profissionais expostas a 

solventes orgânicos leva o dobro do solventes orgânicos leva o dobro do solventes orgânicos leva o dobro do 

tempo a conseguir engravidar quando tempo a conseguir engravidar quando tempo a conseguir engravidar quando 

comparado com o grupo de trabalhadoras comparado com o grupo de trabalhadoras comparado com o grupo de trabalhadoras 

não expostas a solventes orgânicos...“não expostas a solventes orgânicos...“não expostas a solventes orgânicos...“   

Fecundidade  

em Trabalhadoras do Setor de Limpeza a Seco 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=em%C3%ADlia%20dourado%20telo%20tese%20&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fbuleria.unileon.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10612%2F782%2F2010ON-DOURADO%25C:/Users/Catarina%20Tavares/Documents/Apr2005_d3dx9_25_x64.ca


Publicações recentes 

UGT 

 

 

A Organização Mundial de Saú-

de (OMS) publicou duas brochu-

ras sobre questões relacionadas 

com o género e as condições de 

t r a b a l h o .  

A primeira fornece uma panorâ-

mica geral das diferenças e desi-

gualdades de tratamento no tra-

balho e na saúde entre homens e 

mulheres, salientando questões 

de particular importância para 

as mulheres. Apresenta reco-

mendações de ações a desenvol-

ver a diferentes níveis: governo, 

empregadores, trabalhadores e 

investigadores. 

A segunda constitui um recurso 

prático dirigido a empregadores 

e representantes dos trabalha-

dores que visa orientá-los e dotá

-los de instrumentos de apoio à 

criação de locais de trabalho 

saudáveis e equitativos para 

homens e mulheres sem deixar 

de dar a atenção necessária aos 

problemas que afetam principal-

mente as mulheres. 

 

Publicações 
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Com o apoio de  

A OMS publicou também um 

guia prático para questões de 

saúde numa dimensão de 

género cuja leitura se reco-

menda. 

NÃO à violência no Local de Trabalho 

Visite o Visite o nossonosso  

http://sst-ugt.blogspot.com/
http://www.ugt.pt/SST_13_02_2012.pdf
http://www.ugt.pt/Guia_DoencasProfissionais_SST.pdf


 

Em muitos países as mulheres 

assumem a responsabilidade 

de cozinhar. Pelo facto de usa-

rem lareiras ou fornos tradicio-

nais, elas respiram diariamente 

uma mistura poluente que é 

responsável por 500 000 mortes 

devidas à obstrução crónica do 

pulmão. Em comparação ape-

nas 12% dos casos registados 

em homens estão relacionados 

com a aspiração de fumos 

dentro de casa. 

Durante a gravidez a exposição 

a esta mistura poluente pode 

ocasionar o nascimento de 

bebés de baixo peso ou de 

nados mortos. 

A IARC (Internacional Agency for 

Research on Cancer) aponta o traba-

lho por turnos como uma das prová-

veis causas de cancro da mama 

devido à disrupção do ritmo circadia-

no. 

O trabalho por turnos, da mulher, 

parece ser também um dos fatores 

de risco de patologias do coração  - 

coronária - . Muito embora o risco de 

doença coronária seja menor na 

mulher, até à menopausa, esse risco 

aumenta nos casos em que a mulher 

trabalha por turnos (de resto, também 

os riscos para o homem acrescem 

significativamente). 

As mulheres que trabalham por turnos 

estão mais sujeitas a irregularidades 

menstruais, e a ciclos mais longos. O 

trabalho por turnos estará também 

associado a partos prematuros. 

A causa mais provável de todas estas 

consequências nefastas para a saúde 

é a perturbação do ritmo circadiano 

causado pela contínua exposição 

à luz, mesmo durante a noite.  

As mulheres relatam ligeiramente 

maiores perturbações de sono que 

os homens e revelam necessitar de 

mais tempo de sono. Contudo, a 

sinistralidade laboral não parece 

denotar diferenças de 

género. 

Muito embora os efeitos 

negativos para a saúde do 

trabalho por turnos seja 

geralmente reconhecida, 

nem sempre é possível che-

gar a resultados cientifica-

mente conclusivos. Entre as 

mulheres há fatores que 

podem justificar as inconsis-

tências: entre esses fatores 

estão o trabalho e as res-

ponsabilidades domésticas. 

Faltam estudos que sejam 

conclusivos relativamente a 

“boas práticas” de trabalho 

por turnos saudável. 

As diferenças no trabalho 

doméstico e nas responsabi-

lidades familiares dependem larga-

me n t e  de  f a to re s  s oc i o -

económicos bem como da exis-

tência/idade dos filhos. Em Portu-

gal, como na Europa, a responsa-

bilidade doméstica (em todas as 

suas vertentes) recai principalmen-

te sobre as mulheres que se vêem 

obrigadas a mais horas de traba-

lho. Estudos comparativos revelam 

que esta sobrecarga de trabalho é 

perniciosa para a saúde e que 

acarreta danos para o bem-estar 

físico e psicológico aumentando o 

número de baixas por doença e 

diminuindo a idade de reforma em 

consequência dos problemas de 

saúde. 

Consequências do Trabalho por Turnos 

na Saúde da Mulher  
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Sabia que:Sabia que:  



O trabalho no feminino corresponde não só às 

tradicionais ocupações domésticas( cuidar da 

casa e família) 

que envolvem 

riscos varia-

dos que vão 

d e s d e  o 

manuseamen-

to de máqui-

nas, produtos 

tóxicos, até ao 

stresse e vio-

lência doméstica.  As mulheres estão também 

cada vez mais presentes no mercado laboral exe-

cutando todo o tipo de tarefas. 

A segurança das mulheres no local de trabalho é 

uma preocupação para os sindicatos conscientes 

de que estas enfrentam desafios específicos. 

O facto de todos terem direito a uma igual prote-

ção, não significa que todos sejam protegidos de 

igual modo. A investigação tem mostrado que 

sexo (diferenças biológicas) e género (diferenças 

socialmente determina-

das) afetam a saúde e 

segurança dos traba-

lhadores de diversos 

modos. Estas diferen-

ças são frequentemen-

te ignoradas ou incom-

preendidas o que leva 

a falhas na prevenção. 

A isto soma-se o peso 

do estereótipo que  dá como  adquirido que as 

mulheres executam as chamadas tarefas “leves” que 

implicam poucos riscos. 

É necessário chamar a atenção, investigar, conhecer 

e informar. Para isso é crucial melhorar a avaliação 

de riscos e aumentar a participação feminina na 

estruturas sindicais, nomeadamente como represen-

tantes dos trabalhadores na área de SST. 

Foi pensando nas diferenças de género e na segu-

rança e saúde no 

local de trabalho que 

a UGT, desenvolveu 

uma checklist que 

visa avaliar os proce-

dimentos e políticas 

relativas a esta temá-

tica. 

Clique na imagem para 

aceder 

As Mulheres no Mundo do Trabalho 
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O trabalho põe o corpo humano à prova, 

facto ainda mais verdadeiro quando se 

trata do “trabalho das mulheres”. Tor-

nou-se um cliché dizer que o trabalho 

das mulheres nunca está feito. Mas é pre-

ciso acrescentar que  os riscos dos traba-

lhos no feminino são frequentemente 

subestimados e, portanto, mais difíceis 

de prevenir. 

http://www.ugt.pt/SST_08_03_2012.pdf

