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Assinala-se hoje o Dia Nacional de Pre-

venção e Segurança no Trabalho.  

 

A UGT, honrando os trabalhadores faleci-

dos em acidentes de trabalho e os traba-

lhadores vítimas de doença profissional e 

todos os que se encontram afetados na 

sua saúde, reafirma Hoje a continuação 

da luta pela melhoria das condições de 

segurança e saúde no trabalho, pelo 

reforço da ação sindical no combate à 

sinistralidade laboral e pela exigência do 

cumprimento da legislação.  

 

Neste dia a UGT associa-se às centenas 

de Centrais Sindicais que, em todo o 

mundo, estão de luto pelas vítimas de 

acidentes de trabalho e doenças profissio-

nais.  

 

A UGT não poderia deixar de associar

-se, igualmente, às centenas de Cen-

trais Sindicais que, por todo o mundo, 

se erguem na luta por condições de 

trabalho e de vida dignas para todos 

os trabalhadores.  
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Visite o  

Boletim Informativo PRP 
 

Prevenção de Riscos Profissionais  

http://www.ugt.pt/site/index.php
sst.ugt.blogspot.com
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Comemora-se hoje, pelo 18º ano consecutivo, o Dia Internacional da Segurança e 

Saúde no Trabalho. 

 

O Dia 28 de Abril é comemorado, anualmente, em todo o mundo como Dia Mundial da 

Segurança e Saúde no Trabalho. A efeméride tem como objetivo homenagear as víti-

mas de acidentes de trabalho e de doenças profissionais.  

 

Este dia, foi originalmente promovido pelo movimento sindical canadiano em 1991, tendo 

sido imediatamente acolhido pela AFL-CIO e pela então Confederação Internacional de 

Sindicatos Livres, atualmente CSI.  

 

Desde 1996 é comemorado em todo o mundo como forma de homenagear as vítimas de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

 

A OIT reconheceu e participou nas comemorações em 2001 e 2002 tendo procedido à 

sua oficialização em 2003.  

 

Graças ao movimento sindical internacional, o Dia 28 de Abril converteu-se no maior 

evento internacional sobre segurança e saúde no trabalho.  

 

Em 2001 a Assembleia da República, através da sua Resolução n.º 44/2001, determinou 

que o dia 28 de Abril fosse oficialmente consagrado com o “ Dia Nacional da Preven-

ção e Segurança no Trabalho”.  

. 
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O objetivo deste dia é, pois, constituir-se como uma jornada de denúncia, de sensibili-

zação e de alerta, mas também de luta, neste mundo globalizado onde por dia morrem 

cerca de 5 mil pessoas devido a acidentes de trabalho ou doenças relacionadas com o 

trabalho, em que anualmente perdem a vida mais de 2 milhões de trabalhadores, onde 

ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho, em que mais de 1 milhão de 

trabalhadores ficam incapacitados e em que mais de 160 milhões contraem doenças 

por causas diretamente relacionadas com o trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qual é o objetivo do Dia de 28 de Abril?  
 
 
- Recordar os Trabalhadores e Trabalhadoras que perderam a vida ou que tenham 
sofrido um prejuízo para a sua saúde em consequência da sua atividade profissional; 
 
- Fornecer informações sobre os riscos profissionais em todos os setores de atividade 
e países; 
 
- Convidar todos os Trabalhadores, Trabalhadoras e Sindicatos a participarem nesta 
jornada de ação positiva a favor do diálogo sobre a  segurança e saúde no trabalho.  
 
 
 
 

 Próxima pág. :Sessão Comemorativa 

 

Em Portugal, a Assembleia da República, através da 

Resolução n.º 44/2001, instituiu oficialmente o dia 28 de abril 

como “Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho”.  

 

Recomenda a realização de campanhas de informação, 

formação e prevenção com o objetivo de reduzir os acidentes 

de trabalho e as doenças profissionais. 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/SobreACT/QuemSomos/EvolucaoHistorica/Documents/RAR_44.2001.pdf
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Sessão Comemorativa do Dia Nacional de Prevenção e Segurança no 

Trabalho 2014 - 28 de abril // Lisboa 

 

A sessão Comemorativa do Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho terá lugar no dia 

28 de abril, no Auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, pelas 14 horas. 

Consulte o Programa 

 

“A segurança e a Saúde na utilização de produtos químicos no  

trabalho” 

O Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho tem, em 2014, como tema central “A 

Segurança e Saúde na utilização de produtos químicos no trabalho”, em consonância com 

a temática escolhida pela Organização Internacional do Trabalho para a comemoração do Dia 

Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Através da representação de diferentes tipos de profissões, pretende-se chamar a atenção para o 

facto dos riscos químicos serem transversais a quase todas as áreas profissionais. 

 

Mensagem Principal da Campanha: 

Não existe risco zero. 

 

 

A organização Internacional do Trabalho – OIT—escolheu como tema para 

este ano a problemática dos riscos profissionais associados aos produtos 

químicos: “A segurança e a saúde na utilização de produtos químicos no tra-

balho”. 

Cont.  

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Eventos/Documents/Programa_%20DNPST_2014.pdf
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Mensagens Secundárias da Campanha: 

 

A exposição a substâncias e agentes químicos perigosos faz parte do nosso dia-a-

dia. 

 

A avaliação correta dos riscos a que estamos expostos é a chave para a sua gestão 

eficaz. 

 

Consulte os materiais da Campanha Aqui 

 

 

Campanha Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

A Segurança e Saúde na utilização de produtos químicos no trabalho 

 

Os produtos químicos são utilizados na vida moderna, nas nossas vidas pessoais e nos locais 

de trabalho. São amplamente utilizados nos locais de trabalho em praticamente todos os seto-

res de atividade. 

A exposição dos trabalhadores a substâncias e produtos químicos perigosos pode constituir um 

fator de risco para a sua saúde e segurança. Há que prevenir, fazendo uma cautelosa gestão 

na adoção de medidas de proteção. 

A exposição dos trabalhadores a substâncias perigosas nos diversos locais de trabalho pode ter 

consequências com maior ou menor gravidade para a saúde tais como problemas oculares, 

cutâneos, pulmonares e cancerosos. O ideal seria eliminar a utilização de substâncias perigosas 

ou perante essa impossibilidade há que substitui-las por outras menos perigosas. 

A utilização segura de produtos químicos no 

seu local de trabalho é essencial para a sua 

saúde e bem-estar. 

http://www.dnpst.eu/campanhas.php?Conteudo=MaterialCampanhaC:/Users/Utilizador/Documents/.28%20Abril%202011


Assim, o objetivo fundamental sob o ponto 

de vista da prevenção dos riscos profissio-

nais deverá ser a redução dos riscos. Cabe 

então, às entidades patronais proceder à 

avaliação destes riscos e ao cumprimento 

dos requisitos constantes das várias Direti-

vas Comunitárias e dos diversos Regula-

mentos que condicionam a utilização, em 

condições de segurança, dos produtos 

perigosos no local de trabalho. 

No desenvolvimento de tal avaliação, deve-

rá ser igualmente consignado o forneci-

mento de informação e formação adequa-

das aos trabalhadores e a adoção de medi-

das de proteção apropriadas para a segu-

rança e saúde dos trabalhadores. 

Como fator preventivo, o rótulo constitui a 

primeira e indispensável informação que 

permite ao utilizador a identificação do 

produto assinalado os principais riscos e 

indicando também as precauções a tomar 

aquando da sua utilização e armazenagem. 
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Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho 

Não existe Risco Zero! 

 

 

No entanto, apesar da sua obrigatoriedade, 

na prática ainda se verifica que os produtos 

abrangidos pela regulamentação nem sem-

pre estão rotulados e, noutros casos, o 

rótulo não se encontra em conformidade.  



 
 
 

A segurança e a saúde na  
utilização de produtos químicos 

no trabalho  
 
A Organização Internacional do Trabalho celebra, 

este ano de 2014, o Dia Mundial da Segurança e 

Saúde no Trabalho, publicando o relatório subor-

dinado ao tema "A segurança e a Saúde na utili-

zação de produtos químicos no trabalho".  

 

Este relatório refere a importância da coordena-

ção de esforços por parte de governos, empresas 

e trabalhadores, à escala nacional e internacional, 

com o objetivo de garantir a gestão racional dos 

produtos químicos.  

 

Pretende-se assim atingir o adequado equilíbrio 

entre os benefícios da utilização de produtos quí-

micos, a prevenção e controlo de riscos para a 

saúde, decorrentes da exposição dos trabalhado-

res, bem como a redução do seu impacto no meio 

ambiente. 

 

Consulte o Relatório Aqui. 
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Avaliar os riscos e verificar a existência de 
agentes químicos perigosos no local de tra-

balho 
 
 
Verificada a existência de agentes químicos 
perigosos, deverá avaliar os riscos para a segu-
rança e saúde dos trabalhadores resultantes da 
presença desses agentes químicos. 
 
 

Esta avaliação de riscos deve: 
 
- Constar de documento escrito, contendo as 
justificações do empregador nas situações em 
que a natureza e a dimensão dos riscos não 
justifiquem uma avaliação pormenorizada; 
 
- Ser revista sempre que ocorram alterações 
significativas, seja excedido um valor limite de 
exposição obrigatório ou em função dos resulta-
dos da vigilância da saúde; 
  
- Deve ter em conta a presença em simultâneo 
de diversos agentes químicos perigosos. 
  
 

Adotar medidas gerais de prevenção 
 
Eliminar ou reduzir ao mínimo os riscos relati-
vos à exposição a agentes químicos perigosos, 
mediante a implementação de medidas a diver-
sos níveis. 
 
 
Adotar medidas específicas de proteção e 

prevenção 
 
Substituição do agente químico perigoso por 
outro agente ou processo químico que não 
apresente perigo ou tenha menor perigo. 

 
 

Cont... 

Relatório de 2014 da Organização Internacional do Trabalho 

 

 

Princípios Gerais de Preven-

ção / Riscos Químicos 

http://www.dnpst.eu/uploads/relatorios/report_eng_2014.pdf
http://www.dnpst.eu/uploads/relatorios/report_eng_2014.pdf
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Não sendo possível a eliminação dos riscos 

através da substituição, o empregador deve 

adotar medidas ao nível da conceção de pro-

cessos, controlo técnico e utilização de equipa-

mentos e materiais adequados para evitar ou 

reduzir a libertação de agentes químicos perigo-

sos, aplicar medidas de proteção coletiva 

( v entilação localizada) ,  organizativas e de 

proteção individual.  

 

Efetuar a medição da exposição 

 

Da concentração dos agentes químicos que 

possam apresentar riscos para a SST, tendo em 

atenção os VLE estabelecidos. 

 

Tomar, o mais rapidamente possível, medidas 

de prevenção e proteção adequadas se o resul-

tado das medições demonstrar que foi excedido 

um VLE. 

 

Adotar medidas relativas a operações específi-

cas 

Deverão ser adotadas medidas técnicas e orga-

nizativas adequadas à natureza da operação, 

incluindo a armazenagem, o manuseamento e a 

separação de agentes químicos incompatíveis, 

pela seguinte ordem de prioridades. 

 

Dispor de um plano de ação em caso de aciden-

te, incidente ou de emergência resultante da 

presença de agentes químicos perigosos 

O empregador deve dispor de um plano de ação 

com as medidas adequadas a aplicar em situa-

ção de acidente, incidente ou de emergência 

resultante da presença de agentes químicos 

perigosos no local de trabalho. 

O empregador deve assegurar a instalação de 

sistemas de alarme e outros sistemas de comu-

nicação necessários para assinalar os riscos 

acrescidos para a segurança e a saúde, de 

modo a permitir medidas imediatas adequadas 

para solucionar a situação, incluindo operações 

de socorro, evacuação e salvamento. 

 

Assegurar que as instalações e equipamentos 

de trabalho são os mais adequados 

O empregador deve assegurar que os equipa-

mentos de trabalho e os sistemas de proteção 

fornecidos aos trabalhadores satisfaçam as dis-

posições sobre segurança e saúde relativas à 

sua conceção, fabrico e comercialização, de 

acordo com a legislação aplicável. 

 

Informar e formar os trabalhadores e seus traba-

lhadores 

 

O empregador deve assegurar a informação dos 

trabalhadores e dos seus representantes para a 

segurança e saúde no trabalho sobre a avalia-

ção de riscos, sobre as informações disponíveis 

sobre os agentes químicos perigosos, fichas de 

dados de segurança e precauções e medidas 

adequadas para se protegerem e aos outros tra-

balhadores no local de trabalho. 

 

Assegurar a adequada vigilância da saúde 

 

O empregador deve assegurar a vigilância da 

saúde dos trabalhadores em relação aos quais o 

resultado da avaliação revele a existência de ris-

cos. 
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Alguns Números 

 
De acordo com os resultados do 5.º 

Inquérito Europeu: 

 

 Cerca de 11.7% de portugueses  

encontram-se expostos a substâncias 

ou produtos químicos, pelo menos ¼ 

do seu tempo de trabalho, com 10.1% 

de mulheres e 13.1 de homens.  

 

 Registou-se uma diminuição da exposi-

ção desde 2005.  

 

Assista ao Filme Série Prevenir + 

 

Animação alusiva aos Sistemas de Ges-

tão da Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

Aqui.  

http://www.youtube.com/watch?v=2_UxxXeWZJA#t=12

