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F oi publicada em 31 de julho últi-

mo, o Decreto Regulamentar n.º 

47/2012 que determina a reestruturação da Auto-

ridade para as Condições do Trabalho (ACT). 

Neste novo figurino desaparece a figura do 

Coordenador Executivo para a Promoção da 

SST, assumindo o  Inspetor-geral a competência 

de  “assegurar a execução e a avaliação da Estra-

tégia Nacional para a SST”. 

Esta é sem dúvida uma grande responsabilidade: 

promover condições de trabalho dignas e segu-

ras. Sê-lo-ia sempre mas, em tempos de crise é-o 

ainda mais. 

Todos os anos milhares de portugueses morrem 

devido a acidentes profissionais e a doenças 

resultantes das condições de trabalho. A 

Estratégia Nacional 2008-2012 está em 

período de avaliação e é urgente preparar a nova 

Estratégia Nacional para 2013-2020. As altera-

ções no mundo do trabalho ditadas pelo contexto 

de crise aumentaram a intensidade e a inseguran-

ça no trabalho. A prevenção e gestão de riscos, 

bem como, o reforço da participação dos traba-

lhadores e seus representantes na segurança é 

crucial para reduzir os custos humanos, sociais e 

económicos da sinistralidade laboral e das doen-

ças profissionais. Num momento em que o enve-

lhecimento ativo está decididamente na agenda 

política, não podemos esquecer que as condições 

de trabalho são determinantes para uma vida 

produtiva mais longa e saudável. Não é aceitável 

que determinadas profissões ou setores profis-

sionais continuem a ser mais penalizados em 

consequência das condições de trabalho impos-

tas. 
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O GEP – Gabinete de Estratégia e 

Planeamento - publicou recente-

mente os dados sobre a sinistrali-

dade laboral relativos ao ano de 

2009.  

Podemos constatar que no ano 

de 2009 se apuraram 217 393 aci-

dentes de trabalho dos quais resul-

taram 217 acidentes mortais.  

Os acidentes de trabalho não 

mortais geraram 6 643 227 dias 

perdidos.  

Verifica-se, que a tendência dos 

acidentes mortais foi decrescente, 

tendo-se registado em 2009 o 

valor mais baixo tanto em número 

como em taxa de incidência. Em 

2009, comparativamente com 

2000, morreram menos 151 traba-

lhadores. 

Quanto à incidência da sinistrali-

dade laboral por setores constata

-se que é notoriamente maior nos 

setores C ("Indústrias transforma-

doras") e no F ("Construção"), que 

no conjunto registaram quase 

metade das ocorrências do total 

de acidentes.  

Com efeito, registaram-se 58 235 

acidentes de trabalho e 29 mor-

tais na indústria transformadora e 

45 118 na construção civil, sendo 

76 mortais.  

No que toca à distribuição per-

centual dos acidentes de traba-

lho por sexo do sinistrado, verifica-

se que 74,7 % dos acidentes de  

 

trabalho, ocorridos em 2009, ocor-

reram com trabalhadores 

homens. 

Saiba mais aqui  
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Números— 2009 

217 393 acidentes de trabalho  

6 643 227 dias de trabalho 

perdidos 

217 acidentes mortais 

74,7% dos trabalhadores 

sinistrados são homens 

Indústria 
transformadora

27%

Construção civil
21%

Agricultura
3%

Comércio por grosso 
e retalho

16%

Outros
22%

Transportes e 
armazenagem

5%

Actividades 
administrativas e 
serviços de apoio

6%

Sinistralidade Laboral 2009

Indústria transformadora 58235 29 

Construção civil 45118 76 

Agricultura 7670 19 

Comércio por grosso e retalho 34867 20 

Transportes e armazenagem 10163 23 

Atividades administrativas e ser-
viços de apoio 13604 20 
Outros 47736 30 

Setor Atividade Total acidentes AcidentesMortais 

http://www.gep.msss.gov.pt/estatistica/acidentes/at2009sintese.pdf


Ficha Prática n.º 10  

 

Prescrições mínimas de Segurança e Saúde nos Locais de Trabalho 

Todos os locais de trabalho têm que cumprir normas de 

SST? 

 

Afirmativo. Todos os locais de trabalho, independente-

mente de serem do setor público, cooperativo, social ou 

privado têm que cumprir as normas de segurança e de 

saúde nos locais de trabalho. 

 
Quia são os diplomas que se aplicam a esta matéria? 

 
• Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de Outubro   

 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231a00/55525552.PDF 

 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 

89/654/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais 

de trabalho. 

  
 • Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro   

 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234b00/55965599.PDF 

 

Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de 

saúde nos locais de trabalho. Regulamenta o diploma 

acima referido. 

 

 Qual é a definição legal de Local de Trabalho? 

 

De acordo com o disposto no artigo n.º 3.º do DL 347/93 

entende-se por local de trabalho todo o local destinado 

à implantação de postos de trabalho, situados quer em 

edifícios quer noutros locais da empresa ou do estabeleci-

mento a que o trabalhador tenha acesso no desempe-

nho das suas funções. 

 

O que regulamenta a Portaria 987/93?  

 
Esta portaria estabelece as prescrições técnicas de SST 

nos locais de trabalho. São regulados por esta portaria os 

seguintes aspetos: 

 

- Condições estruturais - estabilidade e robustez; 

- Espaços de trabalho; 

- Condições de prevenção e combate a incêndios; 

- Vias de circulação e zonas de perigo; 

- Ambiente de trabalho – iluminação, ventilação, tempe-

ratura; 

- Condições Interiores – pavimentos, divisórias, cobertu-

ras, janelas, portas e portões, etc.; 
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Condições estruturais dos 

edifícios 

  
Os edifícios que integrem locais de trabalho 

devem possuir a estrutura e a solidez apropria-

das ao tipo de utilização comercial ou indus-

trial. Devem, pois, possuir uma construção sóli-

da e robusta, garantir condições de salubrida-

de, de forma a proteger os trabalhadores das 

intempéries e de outros fatores climáticos 

nocivos; 

  

Assim, tendo em conta a sua utilização, todos 

os elementos estruturais, incluindo as platafor-

mas de trabalho, escadas e escadas portáteis 

devem: 

Dispor de solidez e resistência necessárias para 

suportar as cargas a que forem submetidas; 

Dispor de um sistema de apoio que assegure a 

sua estabilidade. 

 Espaços de Trabalho 

 

As dimensões dos locais de trabalho devem 

permitir que os/as trabalhadores/as realizem o 

trabalho sem riscos para a SST, assegurando-se 

todas as condições ergonómicas. São dimen-

sões mínimas a respeitar, as seguintes: 

 

A altura mínima útil de um espaço onde se 

encontrem locais de trabalho é de 3 metros - 

pé-direito de 3 metros (altura mínima útil do 

chão ao teto), salvo o que estiver estabelecido 

em legislação específica; 

A área mínima útil por trabalhador deve ser de 

1,80 metros quadrados, depois de deduzido o 

espaço ocupado por móveis, objetos, maqui-

naria, e vias de circulação; 

A cubagem mínima de ar por trabalhador é 

de 11,50 m³, podendo ser reduzida para 10,50 

m³, se a renovação do ar for boa; 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/231a00/55525552.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/10/234b00/55965599.PDF


 

O seu número, distribuição e dimensão depende do tipo de 

utilização, das caraterísticas do local, do tipo de equipamen-

to e do número previsível de trabalhadores e público; 

As vias normais e de emergência têm de estar permanente-

mente desobstruídas e em condições de utilização, devendo 

o respetivo traçado conduzir, o mais diretamente possível, a 

áreas ao ar livre ou a zonas de segurança; 

Quando as vias normais ou de emergência apresentarem 

risco de queda em altura, devem existir resguardos laterais 

com a altura mínima de 0,9 m e, se necessário, rodapés 

com a altura mínima de 0,14 m; 

A instalação de cada posto de trabalho deve permitir a eva-

cuação rápida e em máxima segurança dos trabalhadores; 

As vias e as saídas de emergência devem estar sinalizadas 

de acordo com a legislação sobre sinalização de segurança 

em vigor; 

As vias e as saídas de emergência que necessitem de ilumi-

nação artificial durante os períodos de trabalho devem dis-

por de iluminação de segurança alternativa para os casos de 

avaria da iluminação principal; 

As portas de emergência não podem ser de correr, nem 

rotativas, nem estar fechadas à chave, devendo abrir sem-

pre para o exterior de forma rápida e facilmente acessível a 

qualquer pessoa. 

As vias de circulação devem, incluindo escadarias e esca-

das fixas, possuir uma largura mínima de 1,20 metros, per-

mitindo que duas pessoas passem lado a lado; 

  

 

Portaria 987/93  

 Vias normais e de circulação 
  

 Condições de prevenção e 

combate a incêndios 

Os locais de trabalho devem encontrar-se 

equipados com dispositivos adequa-

dos à deteção e ao combate a incên-

dios, de acordo com as dimensões e a 

utilização dos edifícios, os equipamen-

tos, as características físicas, químicas 

das substâncias existentes, assim como 

com o número de pessoas que, nor-

malmente se encontram no edifício; 

Sempre que necessário devem existir dis-

positivos de deteção e de alarme 

apropriados às caraterísticas das insta-

lações, de acesso e manipulação 

fáceis; 

O material de combate a incêndios deve 

encontrar-se acessível, em local visível 

e sinalizado de forma adequada e em 

perfeitas condições de funcionamen-

to; 

Deve haver trabalhadores instruídos/ com 

formação para a utilização dos equi-

pamentos de combate a incêndios; 

 

Devem ser facultadas informações simples 

sobre os procedimentos a adotar em caso de 

incêndio a todos os trabalhadores;  



tárias, cantinas e instala-

ções de primeiros socorros, 

devem estar de acordo 

com os fins específicos des-

ses locais. 

As janelas, as claraboias e 

as paredes envidraçadas 

não devem permitir uma 

excessiva exposição ao sol, 

tendo em conta o tipo de 

trabalho e a natureza do 

local de trabalho; 

Sempre que necessário, 

devem ser colocados res-

lhadores a riscos, deve exis-

tir iluminação alternativa de 

intensidade suficiente; 

Nos locais em que a ilumi-

nação artificial produza o 

efeito estroboscópico, 

devem observar-se as dis-

posições regulamentares 

aplicáveis; 

Os locais de trabalho 

devem dispor, na medida 

do possível, de iluminação 

natural adequada; 

Nos locais de trabalho que 

não possam dispor de ilumi-

nação natural adequada 

deve existir iluminação artifi-

cial, complementar ou 

exclusiva, que garanta 

idênticas condições de 

segurança e de saúde aos 

trabalhadores; 

As instalações de ilumina-

ção não devem constituir 

um fator de risco para os 

trabalhadores; 

Nos casos em que uma 

avaria da iluminação artifi-

cial possa expor os traba-

guardos para proteger os 

trabalhadores contra radia-

ções intensas de calor pro-

vocadas por tubagens, 

radiadores, sistemas de 

aquecimento ou quaisquer 

outras fontes nocivas de 

calor; 

Os postos de trabalho 

devem estar instalados em 

locais com isolamento tér-

mico compatível com o 

tipo de atividade desenvol-

vida e o esforço físico exigi-

do aos trabalhadores.  

A temperatura e a humida-

de dos locais de trabalho 

devem ser adequadas ao 

organismo humano, tendo 

em consideração o tipo de 

trabalho, os métodos de 

trabalho e os condicionalis-

mos físicos impostos aos tra-

balhadores; 

A temperatura e a humida-

de das salas de convívio 

destinadas ao pessoal, bem 

como das instalações sani-

Os locais de trabalho 

fechados devem dispor de 

ar puro em quantidade sufi-

ciente - pelo menos, 30 m3 

a 50 m3 por hora e por tra-

balhador - para as tarefas a 

executar, atendendo aos 

métodos de trabalho e ao 

esforço físico exigido; 
O ar puro pode ser obtido 

por processos naturais ou 

artificiais, devendo os res-

petivos equipamentos ser 

mantidos em bom estado 

de funcionamento e dispor 

de controlo de deteção de 

avarias; 

O funcionamento das insta-

lações de ventilação e de 

ar condicionado não deve 

expor os trabalhadores a 

correntes de ar nocivas e 

deve assegurar a rápida 

eliminação da poluição 

do ar respirável; 

Os níveis de concentra-

ção de substâncias noci-

vas existentes no ar dos 

locais de trabalho não 

podem ultrapassar os defi-

nidos em legislação especí-

fica; 

Sempre que possível a cap-

tação das substâncias 

aéreas nocivas deve ser 

realizada no seu ponto de 

origem (exaustor). 

Ambiente de Trabalho 

Temperatura e Humidade 

Título do boletim Página 5 

 Ventilação 

Iluminação 



Os pavimentos dos locais 

de trabalho devem ser fixos, 

estáveis, antiderrapantes, 

sem inclinações perigosas 

saliências e cavidades,  

Os pavimentos, paredes e 

tetos devem ser construídos 

de forma a permitirem a 

limpeza, o restauro e a pin-

tura das suas superfícies; 

perigo em caso de estilha-

çamento; 

Nas portas ou portões trans-

parentes deve ser coloca-

da uma marca opaca a 

um nível facilmente identifi-

cável pelo olhar;  

A posição, o número, a 

dimensão e os materiais das 

portas e portões devem 

atender à natureza e tipo 

de utilização dos locais de 

trabalho; 

As portas e os portões de 

correr devem ter um disposi-

tivo de segurança que os 

impeça de saltar das calhas 

ou cair; 

As portas e os portões de 

funcionamento mecânico 

não devem constituir fator 

de risco para os trabalha-

dores, devendo possuir dis-

positivos de paragem de 

emergência facilmente 

identificáveis e acessíveis; 

Em caso de falha de ener-

gia, as portas e os portões 

de funcionamento mecâni-

co devem poder abrir-se 

automaticamente ou por 

comando manual; 

As portas e os portões bas-

culantes devem ser trans-

parentes ou possuir painéis 

transparentes; 

As portas e os portões com 

painéis transparentes que 

não possuam resistência 

suficiente devem ser prote-

gidos para não constituírem 

Condições interiores dos locais de trabalho 
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 Pavimentos  Divisórias, janelas e coberturas 

 Divisórias, janelas e coberturas 

As divisórias - transparen-

tes ou translúcidas - exis-

tentes nos locais de tra-

balho, na vizinhança des-

tes ou nas vias de circula-

ção devem ser instaladas 

e assinaladas de forma a 

evidenciar a sua presen-

ça; 

As divisórias devem ser 

constituídas por materiais 

que não comportem ris-

co para os trabalhado-

res; 

O acesso a coberturas 

constituídas por materiais 

sem resistência suficiente 

só é permitido desde que 

sejam fornecidos equipa-

mentos ou dispositivos 

que garantam a execu-

ção do trabalho em 

 condições de segurança, 

nos termos da legislação 

específica aplicável; 

 

As janelas, as claraboias e os 

dispositivos de ventilação 

devem estar instalados e ter 

as características que permi-

tam o seu funcionamento 

em segurança; 

 

A limpeza das janelas, das 

claraboias e dos dispositivos 

de ventilação deve poder 

fazer-se sem perigo para os 

trabalhadores que executam 

essa tarefa e para aqueles 

que se encontrem no mesmo 

edifício ou nas suas imedia-

ções. 



Sempre que a segurança ou a saúde dos traba-

lhadores o exija, deve existir um local de des-

canso facilmente acessível; 

 

Os locais de descanso devem ter mesas e 

assentos de espaldar em número correspon-

dente ao máximo de trabalhadores que 

podem utilizá-los ao mesmo tempo; 

 

As superfícies mínimas dos locais de descanso 

são as seguintes: 

 

18,5 m2 até 25 trabalhadores; 

18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoa a mais, 

entre 26 e 74 trabalhadores; 

50 m2 + 0,55 m2 por pessoa a mais, entre 

75 e 149 trabalhadores; 

92 m2 + 0,50 m2 por pessoa a mais, entre 

150 e 499 trabalhadores; 

225 m2 + 0,40 m2 por pessoa a mais, 

para 500 ou mais trabalhadores; 

 

Os locais de descanso devem ter uma zona 

destinada a fumadores.  

 

Às mulheres grávidas e às mães lactantes deve 

ser proporcionado um local onde possam 

estender-se e descansar em condições apro-

priadas. 

 Estruturas de apoio aos trabalhadores 
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 Locais de descanso 

Mostrando-se necessária a existência de 

vestiários, estes devem estar situados em 

local de acesso fácil e ser separados ou 

de utilização separada por sexos; 

Os vestiários devem ser bem iluminados 

e ventilados, comunicar diretamente 

com a zona de chuveiros e lavatórios, 

quando exista, ter armários individuais 

possíveis de fechar à chave e assentos 

em número suficiente para os seus utiliza-

dores; 

No caso de haver mais de 25 trabalha-

dores, a área ocupada pelos vestiários, 

chuveiros e lavatórios deverá correspon-

der, no mínimo, a 1 m2 por utilizador; 

Quando as condições de trabalho o exi-

girem, nomeadamente no caso de 

exposição a substâncias tóxicas, irritan-

tes, infetantes, a humidade e a sujidade, 

os armários devem ser duplos, de forma 

a permitir a separação das roupas de 

uso pessoal e de trabalho; 

Não sendo necessários vestiários, cada 

trabalhador deve dispor de um outro 

espaço destinado à arrumação da sua 

roupa e objetos de uso pessoal; 

Quando o exija o tipo de atividade ou a 

salubridade, deve haver chuveiros, na 

proporção de 1 por cada 10 trabalha-

dores que possam vir a utilizá-los simulta-

neamente, com água quente e fria, 

separados ou de utilização separada 

por sexos; 

Os chuveiros devem estar instalados em 

local com dimensões suficientes para os 

trabalhadores poderem cuidar da sua 

higiene pessoal em condições aceitáveis 

e seguras. 

Não sendo exigível a existência de chu-

veiros, os locais de trabalho devem dis-

por de um número de lavatórios de 

acordo com a proporção e condições 

estabelecidas no citado preceito. 

 Vestiários e chuveiros 



lizado. 

Os locais de trabalho 

devem ser concebidos ten-

do em conta, se for caso 

disso, os trabalhadores defi-

cientes, nomeadamente no 

que respeita aos postos de 

trabalho, portas, escadas e 

outras vias de comunica-

ção e instalações sanitárias; 

Os locais de trabalho ao ar 

livre devem, na medida do 

possível, ser concebidos de 

forma que os trabalhadores 

fiquem protegidos contra 

níveis sonoros e influências 

atmosféricas nocivos, polui-

ção do ambiente; e, se for 

caso disso, contra a queda 

de materiais e objetos. 

 

Os locais de trabalho ao ar 

livre devem permitir que os 

trabalhadores possam, em 

situação de emergência, 

abandoná-los e ser rapida-

mente socorridos.  

O número de instalações 

de primeiros socorros em 

cada local de trabalho é 

determinado em função do 

número de trabalhadores, 

do tipo de atividade e da 

frequência dos acidentes. 

As instalações devem ter os 

equipamentos e o material 

indispensável ao cumpri-

mento das suas funções, 

permitir o acesso fácil a 

macas e ter sinalização de 

segurança, de acordo com 

a legislação aplicável; 

Deve existir material de pri-

meiros socorros de fácil 

acesso e devidamente sina-

Os postos de trabalho, os 

locais de descanso e os 

vestiários devem ter na sua 

proximidade instalações 

sanitárias separadas ou de 

utilização separada por 

sexos em número suficiente. 

As retretes devem ser insta-

ladas em compartimentos 

com as dimensões mínimas 

de 0,80 m de largura por 

1,30 m de profundidade, 

com tiragem de ar direta 

para o exterior e com porta 

independente a abrir para 

fora, provida de fecho. 

 

As divisórias que não forem 

inteiras devem ter a altura 

mínima de 1,80 m e espaço 

livre junto ao pavimento, 

caso exista, não pode ser 

superior a 0,20 m. 

 

Nas instalações sanitárias 

devem existir lavatórios e 

retretes em número sufi-

ciente. 

Instalações sanitárias 

Instalações de 1ºs Socorros 
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“As instalações devem ter os 

equipamentos e o material 

indispensável ao cumprimento das 

suas funções, permitir o acesso fácil 

a macas e ter sinalização de 

segurança, de acordo com a 

legislação aplicável;” 



Eurobarómetro 

Tabagismo 
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Foi divulgado, no passado dia 31 de maio de 

2012, um Estudo da Comissão Europeia sobre 

as Atitudes dos Europeus face ao Tabaco.  

 

Segue-se o registo dos principais resultados 

relativamente a Portugal. 

 

Prevalência tabágica 

 Neste estudo, Portugal apresentou uma proporção 

de 23% de fumadores, situando‐se entre o grupo de 

países com prevalências mais baixas, imediatamen-

te a seguir à Suécia (13%); 

 Apresentou a maior proporção de inquiridos que 

afirmaram nunca ter fumado (62%), valor superior à 

média europeia (51%); 

 Porém, a proporção de ex‐fumadores (15%), situou

‐se bastante abaixo da observada no conjunto dos 

27 Estados‐Membros (21%). 

 

Intensidade tabágica 

 

 Quanto à intensidade 

do consumo, Portugal 

apresentou um consumo 

médio de 14,4 cigarros 

por dia, valor próximo da 

média europeia (14,2 

cigarros por dia). 

Cessação tabágica 

 45% dos fumadores portugueses disseram já ter  

tentado parar de fumar, valor inferior à média euro-

peia (60%); 

 Dos fumadores que tentaram deixar de fumar no 

último ano, 84% não pediu ajuda; 

 10% tomou substitutos de nicotina; 

 5% pediu ajuda a um médico ou outro profissional 

de saúde; 

 O uso de uma linha telefónica de apoio foi men-

cionado por 1%; 

 O recurso a sites de apoio à cessação tabágica 

na Internet não foi mencionado; 

 

Exposição ao fumo ambiental 

 82% dos portugueses responderam nunca ou 

quase nunca estar expostos, valor superior à média 

europeia (72%); 

 Referiram estar diariamente expostos ao fumo 7% 

dos trabalhadores portugueses inquiridos; 

 Cerca de 2% referiram uma exposição diária 

superior a 5 horas; 

Início do consumo 

 

 Cerca de 90% dos fumadores 

portugueses disseram ter iniciado 

o consumo regular de tabaco 

antes dos 25 anos;  

 22% afirmaram ter começado a 

fumar antes dos 15 anos; 

 51%, entre os 15 e os 18 anos. 

 Apenas 6% referiram ter come-

çado a fumar regularmente 

depois dos 25 anos; 
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Tabagismo (cont.) 

Influências 

 82% dos inquiridos portugueses disseram ter 

começado a fumar devido ao facto de os amigos 

fumarem;  

 19% por gostarem do cheiro ou do sabor do 

tabaco; 

 10% por este ser economicamente acessível; 

 6% por terem pais fumadores; 

 

Prevalência de ex-fumadores 

 

 15% dos inquiridos portugueses assumiram ser ex‐

fumadores; 

 Dos fumadores, 45% responderam já ter tentado 

parar de fumar, pelo menos uma vez ao longo da 

vida, valor inferior à média europeia (60%); 

 Verificou- se uma diminuição da proporção de 

fumadores que referiu ter feito uma tentativa para 

parar de fumar no último ano: 32%, em 2006, 17% em 

2009 e 14% em 2012; 

 

Motivos para deixar de fumar 

 A preocupação com a própria saúde foi referida 

por 59% dos fumadores portugueses que fizeram 

uma tentativa para parar de fumar nos últimos 12 

meses; 

 Preço do tabaco (48%); 

 Conselho de familiares ou amigos (26%); 

 Conselho médico ou de um outro  

profissional de saúde (9%); 

 Preocupação com a exposição ao fumo de 

terceiras pessoas (8%). 

 



O acordo vai abranger um total de 1 milhão de trabalha-

dores em 400.000 salões em toda a Europa. 

 

Princípio da prevenção 

O Acordo integra os princípios da prevenção no âmbito do 

quadro da Diretiva Comunitária 89/391, sublinhando que 

os empregadores devem tomar medidas para ajudar os 

trabalhadores a evitar o contacto repetido, por longos 

períodos de tempo, com substâncias irritantes que podem 

causar reações alérgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípio da prevenção 

O Acordo integra os princípios da prevenção no âmbito do 

quadro da Diretiva Comunitária 89/391, sublinhando que 

os empregadores devem tomar medidas para ajudar os 

trabalhadores a evitar o contacto repetido, por longos 

períodos de tempo, com substâncias irritantes que podem 

causar reações alérgicas. 

 

Uma cláusula específica é dedicada às lesões músculo-

esqueléticas responsabilizando os empregadores a organi-

zarem a rotatividade de tarefas, a fim de se evitarem 

movimentos repetitivos ou de trabalho extenuante duran-

te um período prolongado de tempo. 
   

 

(cont.) 

 

O  sindicato UNI Europa Hair & 

Beauty e a associação 

patronal do setor cabeleireiro, Coiffure EU, chegaram 

a Acordo sobre um conjunto de diretrizes dirigidas 

aos cabeleireiros, em matéria do desempenho das 

suas tarefas num ambiente seguro e saudável, em 26 

de abril de 2012.  

Este Acorde abrange questões como o uso de 

produtos químicos e substâncias irritantes, a 

ergonomia e o tempo de trabalho, sendo que será 

implementado por uma diretiva europeia no sentido 

de se tornar obrigatório em todos os Estados-

Membros.  

 

O documento baseia-se nas melhores práticas 

nacionais atualmente existentes nos Estados-

Membros, práticas essas eficazes na redução dos 

riscos para a saúde ocupacional. 

 

É no setor cabeleireiro que existe o maior risco de 

exposição a doenças da pele de origem ocupacional. 

Em alguns países, o número de cabeleireiros que 

sofre de afeções epidérmicas relacionadas com a sua 

atividade profissional atinge os 70%, percentagem  

pelo menos 10 vezes superior à da média dos 

trabalhadores de outros setores.  
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Atividade dos Cabeleireiros 
 

Acordo sobre Segurança e Saúde no Trabalho 



Além de cumprir a legislação sobre tempo de trabalho, 

os empregadores devem ter em conta as mais recentes 

e as melhores práticas de ergonomia na aquisição de 

novos equipamentos e ferramentas.  

Ambiente de trabalho 

O acordo contém recomendações detalhadas por forma 

a ser assegurado um ambiente de trabalho saudável e 

seguro. O empregador deve proporcionar espaço sufi-

ciente para os trabalhadores, equipar salas com revesti-

mento de pisos antiderrapante, garantir que as salas de 

cabeleireiro se encontram 

devidamente ventiladas, e 

fornecer um sistema adequa-

do de ventilação complemen-

tar nos postos de trabalho 

especiais onde se misturam 

substâncias químicas. 

Proteção da maternidade 

O texto reforça a proteção das 

mulheres grávidas em confor-

midade com a Diretiva 92/85/

CEE, a legislação nacional e 

acordos coletivos. 

Sempre que ocorram dúvidas sobre a perigosidade das 

tarefas, deve ser consultado um médico, devendo o 

empregador respeitar a sua decisão. Se o médico proi-

bir determinadas atividades, o empregador deve tomar 

as medidas necessárias para organizar o trabalho e 

atribuir essas tarefas aos demais trabalhadores. 

 

Proteção individual e coletiva 

O Acordo contém medidas específicas de proteção indi-

vidual e coletiva. As medidas individuais incluem o uso 

de sapatos com solas antiderrapantes e o fornecimento 

de luvas de proteção. 

As medidas coletivas incluem assegurar que as ferramen-

tas sejam limpas e desinfetadas de forma sistemática e a 

proibição de comer e fumar no local de trabalho.  

Declaração adicional 

As partes aprovaram, igualmente, uma declaração sobre 

saúde e segurança no sector dos cabeleireiros que com-

pleta o Acordo, tendo sido enviada às partes interessa-

das, tais como a indústria cosmética e os fabricantes de 

outras substâncias utiliza-

das no setor. Esta decla-

ração exorta as partes 

interessadas a intensifica-

rem a investigação sobre 

as substâncias menos 

prejudiciais para a pele e 

vias respiratórias e para o 

fornecimento, por parte 

dos fabricantes, das infor-

mações necessárias sobre 

o uso e os riscos de produtos de salão. 

Insta também a indústria fornecedora para atender aos 

princípios da ergonomia no desenvolvimento de produtos 

e a intensificar a sua pesquisa ergonómica.  

 

Acordo-quadro Europeu sobre a Proteção da Segurança 

e Saúde Ocupacionais no Setor Cabeleireiro  

 

Declaração dos Parceiros Sociais Europeus sobre Saú-

de e Segurança no Setor Cabeleireiro  
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Atividade dos cabeleireiros 

(cont.) 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7697&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7697&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7698&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7698&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7697&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7698&langId=en


A defesa da saúde dos trabalhadores é, desde sempre, 

um dos objetivos prioritários da ação sindical. Encara-

mos, o uso/abuso de droga nos locais de trabalho como 

uma questão, em primeiro lugar, de saúde.  

A responsabilidade sindical nesta problemática assenta 

na contribuição para a sensibilização e informação dos 

trabalhadores com vista à prevenção e também na pro-

moção da solidariedade dos trabalhadores com aqueles 

que estão a viver esta situação. 

Neste sentido, a prevenção dos consumos deve ser 

encarada como uma responsabilidade sindical, devendo 

ter uma presença crescente nas plataformas da Nego-

ciação Colectiva. 

Importará, pois, no nosso entender reforçar a Negocia-

ção Coletiva com disposições concertadas de preven-

ção dos consumos, bem como no que toca à despista-

gem dos mesmos, assegurando a ressalva de todos os 

direitos e garantias dos trabalhadores, nomeadamente 

no que toca à realização de rastreios, com garantia de 

total sigilo de confidencialidade dos resultados. 

Nesta medida, o Departamento de Segurança e Saú-

de da UGT encetou esforços no sentido de proceder ao 

levantamento do clausulado sobre a temática do álcool 

e drogas nas Convenções publicadas em 2008 – 2009, 

2010 e 2011. 

 

Procurou-se apurar o número de instrumentos de 

Regulamentação Coletiva de Trabalho cujo clausula-

do fizesse uma referência a estas questões com o 

objetivo de aferir os moldes de negociação destas 

matérias e a forma como se encontram vertidas ao 

nível da Negociação Colectiva. 

Consideramos que estes documentos serão úteis 

para a reflexão de Todos sobre uma temática que, 

cada vez mais, urge estar presente na agenda dos 

Sindicatos.  

Consulte o relatório relativo a 2008 – 2009 

Consulte o relatório relativo a 2010 

Consulte o relatório relativo a 2011 

 

As questões relativas à Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) têm vindo, progressivamente, a 

ser introduzidas na Regulamentação Colectiva de 

Trabalho, por iniciativa sindical e de acordo com 

a legislação em vigor.  

A Segurança e Saúde no Trabalho tem sido uma 

matéria prioritária de atuação sindical. Desde sem-

pre nos batemos por melhores condições de saúde e 

segurança e, desde o primeiro momento, que reivin-

dicamos que aos trabalhadores seja assegurado o 

trabalho em condições de segurança e em respeito 

pela proteção da sua saúde. 

Dispomos de um instrumento fundamental – a Nego-

ciação 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. 

É prioritário o estabelecimento de uma linha de 

ação, por forma, a promover a introdução e o alarga-

mento de cláusulas de SST elevando os patamares 

mínimos de proteção estabelecidos pela legislação 

em matérias como, a formação geral em SST dirigi-

da a todos os trabalhadores e especifica dirigida a 

trabalhadores com atuação na SST.  
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Publicações UGT 

Álcool e Drogas em Meio Laboral 

Levantamento e Análise de clausulado 

na Negociação Coletiva 

http://www.ugt.pt/Clausulado%20sobre%20alcool%20e%20drogas%20%20na%20NC_08_09.pdf
http://www.ugt.pt/Clausulado%20sobre%20alcool%20e%20drogas%20%20na%20NC_2010.pdf
http://www.ugt.pt/Clausulado%20sobre%20alcool%20e%20drogas%20%20na%20NC_2011.pdf


Cláusulas relativas à preven-
ção do álcool e drogas em 
meio laboral, à medicina no 
trabalho, ao alargamento das 
competências e da participação dos Representantes 
dos Trabalhadores para a SST (RT’S SST) e do crédi-
to de horas, entre outras questões são, igualmente, 
fundamentais para a Negociação Colectiva. 
 
Pretendeu-se com estes estudos proceder ao levanta-
mento do clausulado sobre a temática da Segurança e 
Saúde no Trabalho nas Convenções publicadas em 
2010 e 2011. 
Procurou-se apurar o número de instrumentos de 
Regulamentação Coletiva de Trabalho cujo clausulado 
fizesse uma referência a estas questões com o objeti-
vo de aferir os moldes de negociação destas matérias 
e a forma como se encontram vertidas ao nível da 
Negociação Colectiva.  
 
O objetivo desta análise foi o de aferir o conteúdo de 
cada uma destas Convenções, por forma, a sinalizar o 
clausulado sobre Segurança e Saúde no Trabalho 
segundo dois requisitos básicos:  
Aferir o clausulado que transcreve o disposto em sede 
de legislação;  
Aferir o clausulado cujas garantias e patamares de 
proteção se encontram dispostos para além do norma-
tivo legal. 
 
Relatório Clausulado sobre SST na Negociação 
Colectiva em 2010 
 
Relatório Clausulado sobre SST na Negociação 
Colectiva em 2011 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Locais de trabalho 

livres de  

Álcool e Drogas  

é missão de todos! 
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Procurou-se apurar o número de instrumentos de Regulamentação 

Coletiva de Trabalho cujo clausulado fizesse uma referência a estas 

questões com o objetivo de aferir os moldes de negociação destas 

matérias e a forma como se encontram vertidas ao nível da 

Negociação Coletiva. 
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http://www.ugt.pt/SST_17_02_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_17_02_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_12_06_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_12_06_2012.pdf

