
Destaques nesta edição: 

Acidentes de Trabalho – 2011 

Dados Estatísticos da ACT 

2 

FICHA PRÁTICA PRP n.º 11 

 Equipamento de proteção indivi-

dual 

 3 

Lesões músculo-esqueléticas rela-
cionadas com o trabalho (LMERT)  

7 

Trabalhadores migrantes 

Impacto das condições de trabalho 

na saúde e segurança 

 

11 

 

N este final de 2012, poder-se-iam formular 

diversos votos: antes de mais, gostaríamos 

que o ano de 2013  ficasse marcado por uma redu-

ção significativa dos acidentes de trabalho e por uma 

mortalidade “zero”; desejaríamos ver diminuir efeti-

vamente o número de vítimas de  doenças profissio-

nais. Evidentemente que nada disto se consegue 

sem que esteja implementada uma cultura da pre-

venção que deve começar nos bancos da escola 

pois, só assim poderá ser transversal a toda a socie-

dade.  

Num 2013 em que prevalece a ideia de crise instala-

da, seria bom que todos tivéssemos consciência de 

que a saúde e a segurança não são um luxo, são 

direitos humanos. O trabalho tem de ser compatível 

com os direitos fundamentais das pessoas. 

É por isso que é tão importante analisar as esta-

tísticas, ter consciências das profissões e ativi-

dades que implicam maiores riscos e avaliados 

estes procurar as melhores soluções.  

Em alguns, os Equipamentos de Proteção Individual 

poder ser a resposta mais adequada a um perigo 

físico específico mas, a postura física, a exposição a 

vibrações e/ou ao ruído são outros fatores físicos 

que influenciam a saúde dos trabalhadores. Em tem-

pos de crise e de reestruturação de empresas, o 

stresse constitui um fator de risco acrescido.  

A promoção da saúde no local de trabalho pela iden-

tificação dos riscos físicos e dos riscos psicosso-

ciais. A adequada gestão dos riscos e a promoção 

de estilos de vida saudáveis longe de serem uma 

despesa são um investimento. 

Locais de trabalho mais saudáveis e seguros estão 

ao nosso alcance.  A degradação das condições de 

trabalho não é uma possibilidade aceitável. 

 
C.T. 
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No decurso de 2011 a ACT a ACT 

realizou 161 inquéritos de aciden-

tes de trabalho mortais, sendo 

que 149 desses inquéritos foram 

relativos a acidentes ocorridos em 

2011, enquanto 12 inquéritos 

foram referentes a acidentes 

ocorridos em 2010 mas comunica-

dos à ACT apenas em 2011. 

Salienta-se, ainda, que em 2011 a 

metodologia utilizada na realiza-

ção dos inquéritos de acidente de 

trabalho foi alterada, tendo os 

inquéritos sido alargados aos aci-

dentes de viagem, de transporte 

ou de circulação e aos acidentes 

in itinere.  

Nos anos anteriores apenas foram 

realizados inquéritos aos aciden-

tes mortais ocorridos nas instala-

ções do empregador. 

 No quadro seguinte apresenta-se 

o número de inquéritos realizados 

no ano de 2011 a acidentes de 

trabalho mortais, por tipo de aci-

dente. 

Quanto à incidência da sinistrali-

dade mortal por setores de ativi-

dade constata-se que é notoria-

mente maior nos setores F 

(“construção”), no C (“indústrias 

transformadoras”) e no A 

(“agricultura”). 

Acidentes de Trabalho – 2011 

Sinistralidade laboral  
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Quadro 1—Acidentes mortais objeto de inquérito pela ACT em 2011 por tipo de acidente e por data de ocorrência. 

Quadro 2-  Inquéritos de acidentes de trabalho mortais realizados em 2011 por atividades económica  
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Equipamento de proteção individual 

O que se entende por Equipamento de Proteção Indi-

vidual? 

Entende-se por Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) todo o equipamento, bem como qualquer com-

plemento ou acessório, destinado a ser utilizado pelo 

trabalhador para se proteger dos riscos, para a sua 

segurança e para a sua saúde.  

Os Equipamentos de Proteção Individual têm um 

papel fundamental na proteção dos trabalhadores 

quando já não são possíveis medidas de engenharia 

ou de proteção coletiva ou quando estas não são 

suficientes. 

Os equipamentos de proteção individual devem: 

 - Estar conforme com as normas aplicáveis à sua con-

ceção e fabrico em matéria de segurança e saúde; 

 - Serem adequados aos riscos a prevenir e às condi-

ções existentes no local de trabalho; 

 - Atender às exigências ergonómicas e de saúde do 

trabalhador; 

 - Serem adequados ao seu utilizador. 

 

Qual a legislação aplicável à utilização dos EPI’s’  

 

A legislação aplicável a esta matéria é diversa. Os EPI 

são regulados pelo Decreto-lei 348/93, de 1 outubro, 

diploma que é regulamentado pela Portaria 988/93, 

de 6 de outubro. Aplica-se, ainda a Portaria n.º  
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1131/93, de 4 de novembro, que regula as exigências 

de conceção a que devem obedecer os EPI, e o 

Decreto-lei 128/93, de 22 de abril que estabelece as 

exigências técnicas essenciais de segurança a obser-

var pelos equipamentos de proteção individual com 

vista a preservar a saúde e a segurança dos seus 

utilizadores. 

Qual é o princípio fundamental na utilização dos 

EPI’s? 

 

A utilização dos EPI’S deve ser apenas complemen-

tar, ou seja, tendo em conta que um EPI não elimina o 

risco, apenas limita as suas consequências, não dan-

do, portanto, cumprimento ao disposto na Diretiva 

89/391/CEE sobre a necessidade das entidades 

empregadoras e os serviços contratados para as ativi-

dades preventivas deverem combater os riscos na sua 

origem.  



 Quais os requisitos na escolha dos EPI's? 

 

Os EPI's para serem eficazes, devem: 

 

 Serem adequados aos riscos a prevenir e às condi-

ções dos postos de trabalho; 

 Não deverão implicar um aumento do risco que pre-

tendem minimizar ou provocar outro risco; 

 Estarem de acordo com as normas aplicáveis de 

segurança e saúde, em termos da sua conceção e 

fabrico; 

 Atenderem às exigências ergonómicas e de saúde 

dos trabalhadores; 

 Serem de uso individual (salvo em casos excecio-

nais, onde se deverá garantir a salvaguarda das con-

dições de saúde e saúde de cada trabalhador); 

 Caso seja necessária a utilização de mais do que um 

EPI em simultâneo, deve garantir-se a sua compatibi-

lidade e eficácia. 

 

Quais os procedimentos adequados na escolha dos 

EPI's? 

 

A escolha dos EPI é feita com base na avaliação dos riscos 

existentes nos postos de trabalho. No sentido de facilitar 

esta tarefa está publicada em anexo à Portaria n.º 988/93, 

de 6 de Outubro, um quadro (Anexo I) que permite estabele-

cer uma correlação entre o risco (quer seja físico, químico 

ou biológico) e a parte do corpo potencialmente afetada. 

 

Feito o levantamento dos riscos existentes, é necessário 

proceder à escolha dos EPI. 

 

No Anexo II da Portaria n.º 988/93 de 6 de Outubro encon-

tra-se uma lista indicativa dos equipamentos de proteção 

individual que permite fazer o cruzamento com as atividades 

ou sectores de atividade em que aqueles podem ser neces-

sários. 

 

A escolha do EPI mais adequado deve ter em conta os 

seguintes fatores: 

 

     - Caraterísticas do trabalhador; 

     - Duração do EPI; 

     - Gravidade do risco; 

     - Frequência da exposição ao risco; 

  

 EPI’S (cont.) 

 

 

Se os riscos não puderem ser eliminados através 

destas medidas, devem em seguida ser adaptadas 

medidas de proteção coletiva que abranjam um 

determinado grupo de trabalhadores. 

No entanto, se não se conseguir minimizar os 

riscos para um nível aceitável, poderá ter-se que 

optar por Equipamentos de Proteção Individual. 

É importante salientar que os EPI's só deverão ser 

adaptados como última escolha, isto é, quando 

não for possível outra solução técnica, sendo 

preferível a sua utilização com carácter 

MINIMIZAR OS RISCOS 

Todos os EPI’s comercializados terão de 

c u m p r i r  a s  r e g r a s  d a  U E , 

n o m e a d a m e n t e  a  m a r c a  d e 

conformidade CE. 

Existe algum símbolo de garantia? 

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19933701%20&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=Portaria&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=PesquisarC:/Users/Utilizador/Documents/SST


No que respeita aos deveres dos trabalhadores, constitui obrigação dos mesmos: 

a) Utilizar corretamente o equipamento de proteção individual, de acordo com as instruções que lhe forem fornecidas; 

b) Conservar e manter em bom estado o equipamento que lhe for distribuído; 

c) Participar imediatamente todas as avarias ou deficiências do equipamento de que tenha conhecimento. 

Artigo 8.º do DL n.º 348/93 

Constituem obrigações dos empregadores: 
 

 Fornecer equipamento de proteção individual e garantir o 

seu bom funcionamento; 

 Fornecer e manter disponível nos locais de trabalho infor-

mação adequada sobre cada EPI; 

 Informar os trabalhadores dos riscos contra os quais o EPI 

os visa proteger; 

 Assegurar a formação sobre a utilização dos EPI, organi-

zando, se necessário, exercícios de segurança.  
 
 
Artigo 8.º do DL n.º 348/93  

Quais os deveres dos empregadores na utilização de EPI’s?  

(cont.) 

Quais os deveres dos trabalhadores na 

utilização de EPI’s?  
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Quais as exigências de segurança que a legislação prevê para os equipamentos 

de proteção individual?  

A Portaria 1131/93 define as prescrições de saúde e segurança em matéria de EPI’s (anexo I). Com efeito devem ser 

garantidos, entre outros, os seguintes princípios: 

 

Princípios de conceção - Os EPI devem ser concebidos e fabricados de tal modo que, nas condições de utilização previsí-
veis a que se destinam, o utilizador possa desenvolver normalmente a atividade que o expõe aos riscos a prevenir, dispondo 

de proteção de tipo adequado e de nível tão elevado quanto possível. 

 

Níveis e classes de proteção - O nível de proteção a ter em conta na conceção é aquele a partir do qual os incómodos 
resultantes da utilização do EPI se oporiam ao seu uso efetivo durante o tempo de exposição ao risco ou durante o tempo de 

desenvolvimento normal da atividade. 

 

Classes de proteção adequadas aos diversos níveis do risco - Sempre que a existência de diversas condições previsí-

veis de utilização leve à identificação de vários níveis de um mesmo risco, devem ser consideradas classes de proteção ade-

quadas aquando da conceção dos EPI. 

 

Inocuidade dos EPI - Os EPI devem ser concebidos e fabricados de modo a não produzirem riscos e outros fatores de per-
turbação nas condições previsíveis de utilização. 

 

Materiais constitutivos apropriados - os materiais constitutivos dos EPI e os seus eventuais produtos de degradação não 

devem ter efeitos nocivos na higiene ou na saúde do utilizador. 

 

Fatores de conforto e eficácia -Os EPI devem ser concebidos e fabricados de tal modo que possam ser colocados tão 

facilmente quanto possível no utilizador na posição apropriada, nela se mantendo durante o período necessário previsível de 

utilização, tendo em conta fatores ambientais, gestos a realizar e posturas a adotar. 

Para isso, os EPI devem poder adaptar-se o melhor possível à morfologia do utilizador, através de todos os meios apropria-

dos, tais como sistemas de regulação e fixação adequados, ou uma variedade suficiente de dimensões e medidas. 



Proteção da cabeça 

Capacetes de proteção; 

Cobertura de proteção da cabeça; 

 

Proteção do ouvido 

Tampões para os ouvidos, moldáveis ou não; 

Capacetes envolventes; 

Protetores auriculares adaptáveis aos capacetes de prote-

ção para a indústria; 

 Precintas com recetor para circuito de indução de baixa 

frequência. 

 

Proteção dos olhos e da face 

Óculos com aros; 

Óculos isolantes com uma ocular ou duas; 

Óculos de proteção contra raios X, raios laser, radiações 

ultravioleta, infravermelho; 

 Máscaras e capacetes para soldadura. 

 

Proteção das vias respiratórias 

Aparelhos filtrantes anti- poeiras, antigás e contra poeiras 

radioativas; 

Aparelhos isolantes com aprovisionamento de ar; 

Aparelhos respiratórios com uma máscara de soldadura 

amovível; 

Aparelhos e material para mergulhadores. 

 

Proteção das mãos e dos braços 

Luvas contra agressões mecânicas (perfuração, cortes, 

vibrações, etc.); 

Luvas contra agressões químicas; 

Luvas para eletricistas e antitérmicas; 

Dedaleiras; 

Mangas protetoras; 

Punhos de couro. 

 

Proteção dos pés e das pernas 

Sapatos de salto raso, botinas, botins, botas de seguran-

ça; 

Lista não Exaustiva dos EPI’s 
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Sapatos com biqueira de proteção; 

Sapatos com sola contra o calor; 

Sapatos, botas e cobre botas de proteção contra o frio, 

vibrações, isolantes; 

Joalheiras; 

Protetores amovíveis do peito do pé; 

 

Vestuário de proteção 

Vestuário de proteção contra agressões mecânicas; 

Vestuário de proteção contra projeção de materiais em 

fusão e raios infravermelhos; 

Vestuário de proteção contra agressões químicas; 

Vestuário de proteção contra o calor; 

Vestuário de proteção contra o frio; 

Vestuário de proteção contra a contaminação radioativa; 

Vestuário anti poeiras; 

Vestuário antigás; 

Vestuário e acessórios (braçadeiras, luvas, etc.) 

 

 



A ocorrência das lesões músculo-esqueléticas relaciona-

das com o trabalho (LMERT) afeções é preocupante. 

Calcula-se que em algumas empresas representem cer-

ca de 10%  do total das baixas e provocando profundo 

sofrimento, perda da capacidade produtiva e comprome-

timento da vida social e familiar. 

 

As LMERT são frequentemente o resultado do uso 

excessivo de determinadas articulações do corpo, por 

certos profissionais como os operadores de caixas regis-

tradoras, os operadores de informática, os operadores 

de linhas de montagem. Um local de trabalho inadequa-

do  desconfortável;  atividades que exijam força excessi-

va com as mãos; posturas inadequadas e desfavoráveis 

às articulações; repetição de um mesmo padrão de 

movimento; tempo insuficiente para realizar determi-

nado trabalho manual; jornada dupla motivada por ser-

viços domésticos; atividades desportivas que exijam 

grande esforço dos membros superiores; ritmo intenso 

de trabalho;  metas de produção crescentes e pré-

estabelecidas; jornada de trabalho prolongada; falta de 

possibilidade de realizar tarefas diferenciadas; falta de 

formação profissional em segurança e/ou saúde no tra-

balho; mobiliário ergonomicamente inadequado; postu-

ra fixa por tempo prolongado; exposição prolongada ao 

frio; exposição a vibrações; as más condições psicosso-

ciais no trabalho facilitam também o desenvolvimento 

das LMERT.  

 

Por conseguinte, as condições de trabalho e a organiza-

ção do trabalho são fatores importantes a considerar 

quando se pensa no tipo de vida que o trabalhador leva 

e nos  acidentes e doenças provocados pelo trabalho.  

 

A prevenção das LMERT começa com  informação e com 

a consciência de que é possível preveni-las, assim a 

melhor estratégia de prevenção é tornar estas doenças mais 

visíveis.   

 
 

Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho 

(LMERT)  

Página 7 Volume 01 Nº 06  

  

 Informar para Prevenir 

Dados do quinto Inquérito Europeu sobre as 

Condições de Trabalho revelam que os traba-

lhadores europeus continuam tão expostos a 

riscos físicos como há 20 anos:  

 
Um em cada três trabalhadores (33%) transporta car-
gas pesadas durante pelo menos um quarto do seu 
horário de trabalho, enquanto um em cada quatro 
(23%) está exposto a vibrações; 
 
Ø Quase um em cada seis (16%) trabalhadores está 
(quase) sempre exposto a posições fatigantes, e um 
em cada três (30%) entre um quarto e três quartos do 
tempo; 
 
Ø Os movimentos repetitivos das mãos ou dos braços 
fazem parte do trabalho de um número de europeus 
superior ao de há 10 anos; 
 
Ø 33% dos homens, mas apenas 10% das mulheres, 
estão regularmente expostos a vibrações, ao passo 
que 42% dos homens, mas 24% das mulheres trans-
portam cargas pesadas; 
 
Ø Em contraste, 13% das mulheres, mas apenas 5% 
dos homens, levantam ou deslocam pessoas no âmbi-
to do seu trabalho;  
 
Ø Percentagens semelhantes de homens e mulheres 
trabalham em posições que provocam cansaço (48% e 
45%, respetivamente); 
 
Ø Percentagens semelhantes de homens e mulheres 
fazem movimentos repetitivos com as mãos ou os bra-
ços (64% e 63%, respetivamente), que são também os 
riscos físicos mais comuns. 



Dois novos relatórios da EU-

OSHA analisam as razões pelas 

quais 74% das empresas euro-

peias continuam a não dispor de 

procedimentos com vista a lidar 

com o stresse no local de traba-

lho e outros riscos de natureza 

psicossocial, apesar de 79% dos 

diretores na UE se manifestarem 

preocupados com o stresse no 

trabalho e 40% com o assédio e a 

violência no local de trabalho. 

De acordo com informações da 

EU-OSHA uma recente sonda-

gem de opinião dá conta que 80% 

dos trabalhadores da UE pre-

veem um aumento dos níveis de 

stresse nos próximos 5 anos.  

Os problemas de saúde associa-

dos ao stresse e a outros riscos 

psicossociais são bem conheci-

dos, sendo facto inegável que 

constituem uma séria ameaça 

para os trabalhadores europeus. 

No entanto, não obstante o 

conhecimento da realidade e das 

consequências que estes proble-

mas acarretam para os trabalha-

dores e empresas europeias, mui-

tas têm dificuldade em assegurar 

a  s u a  p r e v e n ç ã o . 

As conclusões do Inquérito Euro-

peu às Empresas sobre Riscos 

Novos e Emergentes (ESENER) 

são, igualmente pertinentes, pois 

revelam que apenas 3% das 

empresas europeias estão a lidar 

com os riscos psicossociais de 

uma forma verdadeiramente inte-

grada e sistemática e que 12% 

não puseram em prática nenhu-

ma das medidas fundamentais 

destinadas a gerir os riscos psi-

cossociais abrangidos pelo inqué-

rito. 

Os referidos relatórios analisaram os 

fatores que proporcionam às empre-

sas maiores probabilidades de êxito 

na resolução dessas questões, in-

cluindo as preocupações suscitadas 

diretamente pelos trabalhadores e  

Relatórios da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 

Lidar com os riscos de natureza psicossocial: fatores de sucesso e obstáculos 

Título do boletim Página 8 

Cerca de 50% a 60% 

dos dias de trabalho 

perdidos estão 

relacionados com 

riscos psicossociais 

uma consciência dos argumentos 

económicos para as encarar com 

maior seriedade. Dos argumentos 

avançados destacam-se os seguin-

tes: 

· Cerca de 50% a 60% dos dias de 

trabalho perdidos estão relacionados 

com riscos psicossociais; 

· Estima-se que as perturbações da 

saúde mental custam anualmente na 

UE 240 mil milhões de euros. 

Simultaneamente, os relatórios identi- 

ficam as barreiras que muitas empre-

sas enfrentam quando tentam  

lidar com os riscos psicossociais, 

incluindo a falta de assistência técni-

ca e orientação, bem como a falta de 

recursos. 

Mais se acrescenta que na sua próxi-

ma Campanha Locais de Trabalho 

Seguros e Saudáveis 2014-2015, a 

EU-OSHA disponibilizará ferramentas 

práticas para lidar com os riscos psi-

cossociais. 



Compilação de Dados Estatísticos 

sobre Sinistralidade Laboral e  

Doenças Profissionais 

 
Tendo em conta a diversidade de fontes estatísticas 
oficiais sobre Sinistralidade Laboral, o Departamento 
de Segurança e Saúde no Trabalho elaborou uma 
Compilação de Dados Estatísticos que integra infor-
mação a três níveis, a saber: 
- Acidentes de trabalho mortais objeto de ação inspeti-
va, cuja fonte é a ACT; 
- Acidentes de trabalho mortais e não mortais, cuja 
fonte é o GEP; 
- Doenças profissionais, cuja fonte é o CNPRP. 
 

Consulte a publicação Aqui. 

 

—- 

Prevenção do Álcool e Drogas em Meio Laboral 

 

 

No âmbito das suas atividades de sensibilização e 

informação sobre a prevenção de riscos profissionais, 

o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 

da UGT elaborou um conjunto de cinco brochuras 

interativas sobre a problemática do consumo de álcool 

e droga em meio laboral. 

 

Consulte aqui estes suportes informativos: 

 

 Álcool e drogas: Sabia que… 

 Álcool e drogas: Prevenir para não remediar! 

 Álcool e drogas: Conceitos que devemos conhecer. 

 A saúde em primeiro: Álcool e drogas Não! 

 Álcool e drogas: Onde procurar ajuda?  

 

—— 
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 Publicações UGT 

 
(cont.) 

Promoção da Saúde no Setor dos Transportes 

 

 

 

O setor dos transportes é ocupado maioritariamente por 

homens. Estes trabalhadores encontram-se sujeitos a ris-

cos profissionais de vária ordem, a começar, desde logo, 

pelo facto de terem de permanecer durante muito tempo 

sentados ou, em posições incómodas ou, penosas.  

 

Além disso, estão sujeitos a horários de trabalho prolonga-

dos (mais de 48 horas por semana, em média) e irregulares 

(trabalho noturno e ao fim de semana, e mais de 10 horas 

de trabalho por dia), o que tem, necessariamente, implicaç-

ões ao nível do equilíbrio vida profissional/ familiar. 

 

Os problemas de saúde mais referidos pelos condutores 

são as dores lombares, o excesso de peso, as doenças 

cardiovasculares e respiratórias e o stresse relacionado 

com o trabalho.  

 

A Agência Europeia para a SST publicou, recentemente, 

uma ficha informativa sobre esta temática, sendo apontados 

os principais riscos associados a esta atividade e as ações 

concretas de promoção da saúde no local de trabalho que 

podem ser realizadas com o objetivo de melhorar as condiç-

ões de saúde e bem-estar dos condutores, bem como ca-

sos de boas práticas.  

 

Pode aceder a esta publicação Aqui  
 

Outras Publicações 
 

OSHA 

http://www.ugt.pt/SST_CompilacaoDadosEstatisticos_23_10_2012.pdf
http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=151
http://osha.europa.eu/pt/publications/e-facts/efact47
http://osha.europa.eu/pt/publications/e-facts/efact47


Justiça 
Menos processos por acidentes de 

trabalho em 2011 
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O recurso aos tribunais por acidentes de trabalho dimi-

nuiu em 2011, o mesmo acontecendo nos processos de 

doenças profissionais e outros relacionados com a área 

laboral, revela o (PGR). 

 

Nos processos de doenças profissionais e outros, movi-

mentaram-se 148, com 38 abertos em 2011 e os restan-

tes 93 instaurados há dois anos. 

 

Do total dos processos movimentados, 87 foram encerra-

dos, mais 13 do que no ano transato. 

Consulte o Relatório da PGR relativo a este assunto  

(pág. 20).  

 

Nos setores agrícola e florestal, no nosso país, ocorrem 

muitos acidentes de trabalho graves e mortais. Entre 

2001 e 2011 foram objeto de inquérito pela Autoridade 

para as Condições do Trabalho (ACT) 161 acidentes de 

trabalho mortais ocorridos naqueles setores.  

O sector agrícola apresenta características próprias. Tal 

constatação prende-se com as características das ativi-

dades desenvolvidas, da dispersão dos locais de traba-

lho à dimensão e características socioeconómicas das 

empresas agrícolas e florestais.  

É, pois, uma atividade em que existem muitas empresas 

familiares e trabalhadores por conta própria, sendo que 

o trabalho se desenvolve maioritariamente ao ar livre,  

sendo utilizadas uma grande variedade de máquinas,  

equipamentos de trabalho e produtos químicos.  Regis-

tando-se igualmente um grande contato com animais, 

com todos os riscos biológicos daí decorrentes. 

A estes riscos profissionais acresce, ainda, o carater 

sazonal das atividades, o que tem como consequência a 

necessidade de contratação de pessoal não especializa-

do nos “picos” de trabalho, recorrendo-se, várias vezes, 

a imigrante.  

Estas características traduzem-se, muitas vezes, num 

trabalho não formal, pouco qualificado, sendo que os 

riscos profissionais são potenciados fortemente pela 

insuficiente informação e formação dos trabalhadores. 

No âmbito das doenças profissionais a situação é, igual-

mente, preocupante na medida em que uma percenta-

gem substancial dos casos são clinicamente avaliados 

como doença natural, não sendo estabelecida a relação 

de causalidade entre o problema de saúde e a atividade 

profissional desenvolvida, que terá exposto o/a trabalha-

dor/a doente a determinados riscos que originaram a 

doença.  

A prevenção neste setor terá que atuar, fundamental-

mente, em quatro áreas de risco: 

A utilização de tratores, máquinas e ferramentas agríco-

las;      

A utilização de produtos químicos;   

A  movimentação de cargas;  

A exposição a riscos biológicos. 
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Um setor de risco 

 

Prevenir é o melhor remédioPrevenir é o melhor remédio  

Lembre-se ... 

http://www.pgr.pt/pub/relatorio/2011/Relatorio-do-Ministerio-Publico_2011.pdf
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Trabalhadores migrantes 

Impacto das condições de trabalho na saúde e segurança 

Assinalou-se no passado dia 18 de Dezembro o Dia 

Internacional dos Migrantes, uma oportunidade para 

refletirmos sobre as condições de trabalho destes 

trabalhadores, especificamente no que toca à segurança 

e saúde no trabalho.   

A expressão "trabalhadores migrantes" abrange um 

amplo espetro de pessoas com razões diferentes para 

migrar e com níveis de competências variados.  

Todos os trabalhadores, no exercício da sua atividade 

profissional encontram-se sujeitos a riscos laborais, no 

entanto, existem grupos de trabalhadores mais 

vulneráveis, entre os quais se encontram os 

trabalhadores migrantes. 

Este facto deve-se a características específicas da sua 

condição, aliadas a fatores identificados como 

potenciadores dos riscos para a saúde e segurança dos 

trabalhadores que, embora não lhes sejam específicos, 

se verificam com maior incidência relativamente à 

população trabalhadora imigrante. 

Embora nem todos estes trabalhadores estejam numa 

situação "de risco" no que diz respeito à sua segurança e 

saúde no trabalho, existem três aspetos que suscitam 

preocupações, designadamente: 

 

Ø As elevadas taxas de emprego de trabalhadores 

migrantes em sectores de alto risco; 

Ø As barreiras linguísticas e culturais à comunicação e à 

formação em SST; e  

Ø O facto de, com frequência, os trabalhadores migrantes 

trabalharem muitas horas extraordinárias e/ou terem 

problemas de saúde, sendo, por conseguinte, mais 

suscetíveis de sofrerem de lesões e doenças 

profissionais. 

 

A língua é, sem qualquer dúvida, a característica que 

mais contribui para esta particularidade, na medida em 

que afeta uma grande parte da população trabalhadora 

migrante, impedindo ou dificultando a comunicação e o 

acesso à informação sobre os riscos a que estão sujeitos, 

quais as suas consequências e as formas de os prevenir 

ou evitar, bem como leva ao desconhecimento da 

legislação laboral do país de acolhimento e, 

consequentemente, dos seus direitos e deveres, 

nomeadamente em matéria de saúde e segurança no 

trabalho. 

Outra questão prende-se com a sujeição destes 

trabalhadores qualquer tipo de trabalho e em quaisquer 

condições, o que se deve à necessidade de manterem o 

seu posto de trabalho, bem como à manutenção da sua 

situação regular no país de acolhimento.  

 

Algumas questões a relevar 

 

Segregação do mercado de trabalho  
 

Os dados existentes indicam que os trabalhadores 

migrantes se concentram em determinados setores de 

atividade, tais como na agricultura, na construção, na 

saúde, no trabalho doméstico e no setor dos transportes 

e alimentar.  

A significativa presença de trabalhadores migrantes 

nestes sectores pode explicar-se não só pela falta de 

mão-de-obra, mas também pelas barreiras linguísticas 

e legais. 

A presença de tais 

barreiras pode 

ainda ser mais 

forte, sobretudo no 

sector da agricul-

tura, já que as 

estatísticas oficiais 

apenas dizem 

respeito à migra-

ção legal perma-

nente e não aos 

trabalhadores temporários ou não declarados.  

Uma das consequências diretas da segregação no 

mercado de trabalho é a sobre-qualificação de muitos 

trabalhadores migrantes, os quais ocupam lugares 

para os quais não são necessárias competências.  

 

O impacto das condições de trabalho na saúde e 

segurança dos trabalhadores migrantes 
 A segmentação do mercado de trabalho pode ter con-

sequências negativas em termos de salários baixos, 

horários de trabalho longos, maior instabilidade profis-

sional, trabalho fisicamente mais exigente e monóto-

no, bem como o risco acrescido de ocorrência de aci-

dentes no trabalho. 

Os trabalhadores migrantes encontram-se expostos a 

riscos adicionais para a saúde e para a segurança. A 

maioria da mão-de-obra imigrante integra os sectores 

de maiores riscos laborais, onde são geralmente estes 

trabalhadores que aí desenvolvem as tarefas que 

envolvem riscos acrescidos para a saúde e seguran-

ça, com especial destaque no setor da construção. 

A precariedade do trabalho e a sua grande mobilidade 

em termos laborais são fatores que dificultam a apren-

dizagem e o conhecimento dos riscos profissionais 

específicos a que estão sujeitos, bem como a aquisi-

ção de hábitos, práticas e comportamentos de segu-

rança. 

Além disso, o reduzido ou mesmo inexistente poder 

reivindicativo torna estes trabalhadores numa mão-de-

obra bastante procurada, mas completamente vulnerá-

vel aos riscos laborais, na medida em que desenvol-

vem as suas atividades laborais sem exigirem condi-

ções de proteção. 

 

Trabalho não declarado 

 Pensa-se que, nas nove maiores economias da anti-

ga UE15, entre 4,4 e 5,5 milhões de imigrantes traba-

lham no âmbito da “economia informal”, embora conti-

nuem a não estar disponíveis dados exatos sobre tra-

balho não declarado.  

Os trabalhadores não declarados enfrentam graves 

problemas de saúde, visto não terem acesso a servi-

ços de saúde ocupacional e não disporem de meca-

nismos legais de proteção destinados aos trabalhado-

res que executam trabalhos perigosos.  



 

As nanopartículas artificiais, incidentais e naturais 

são ubíquas no ambiente humano e a sua presença e 

o seu comportamento são geralmente conhecidos e 

compreendidos. No entanto, existem poucos dados 

sobre nanopartículas produzidas no local de trabalho 

e no ambiente. 

 

Colocam-se grandes desafios técnicos para vigiar a 
sua presença, incluindo os que dizem respeito à sua 
pequena dimensão e baixos níveis de concentração e 
para distinguir as partículas de nanomateriais 
fabricados das nanopartículas naturais ou incidentais. 
A deteção de nanomateriais em matrizes complexas 
tais como cosméticos, produtos alimentares, 
resíduos, solo, água ou lamas é ainda mais difícil.  
 
Tudo isto são razões de sobra para estar atento  aos 

potenciais efeitos nocivos/tóxicos destes materiais e 

substâncias sobre o Homem e o meio-ambiente tanto 

mais que não existe ainda um paradigma de 

aplicação geral para a identificação de situações de 

perigo decorrente dos nanomateriais, sendo ainda 

necessária uma abordagem caso a caso para a 

avaliação dos riscos inerentes a cada uma as 

substâncias/materiais (dado que umas são 

comprovadamente tóxicas e outras não). 

 

Os riscos possíveis estão relacionados com 

nanomateriais específicos e utilizações específicas. 

Por conseguinte, os nanomateriais requerem uma 

avaliação dos riscos, que deverá ser efetuada caso a 

caso, utilizando informações pertinentes. Os atuais 

métodos de avaliação dos riscos são aplicáveis, 

mesmo que ainda sejam necessários trabalhos sobre 

aspetos específicos da avaliação dos riscos. 

 

Os desafios importantes dizem essencialmente 

respeito ao estabelecimento de métodos validados e 

instrumentação para deteção, caracterização e 

análise, completando as informações sobre os 

perigos dos nanomateriais e desenvolvendo 

métodos para avaliar a exposição aos 

nanomateriais. 

 

O Comité Consultivo para a Segurança e a Saúde 

no Local de Trabalho aprovou, no início de 

Dezembro, , um  parecer sobre a avaliação e gestão 

dos riscos dos nanomateriais no local de trabalho.  
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