
  

A UGT –  União Geral de Trabalhadores - em par-

ceria com a ACT –  Autoridade para as Condições 

de Trabalho - e a EPAR –  Escola Profissional 

Agostinho Roseta –  encontram-se desenvolver, 

no decorrer deste ano, uma Campanha de Infor-

mação e Sensibilização denominada “ Da 

Escola para o Trabalho em Segurança! ”  

dirigida a jovens alunos desta escola profissional. 

 

É fundamental “  chegar junto dos jovens ”  esti-

mulando a sua capacidade individual de identifica-

ção dos perigos e consequente eliminação ou 

redução dos riscos, numa perspetiva de promoção 

da Cultura de Prevenção e Segurança, para que 

as novas gerações de trabalhadores entrem no 

mercado de trabalho com mais conhecimento e 

sensibilidade para a Segurança e Saúde no Traba-

lho. 

 

Gabinete de SST 
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PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR 



 

 

Acreditamos que é com os 

Jovens que se constrói o 

Futuro.  

 

Um futuro melhor, pelo que se 

torna fundamental acelerar o 

processo de sensibilização e de 

informação da comunidade esco-

lar para os riscos que o mundo 

laboral encerra. 

 

 

A interiorização de comporta-

mentos e atitudes dirigidos à 

Prevenção deve desenvolver-se 

mesmo antes da entrada na vida 

ativa, ou seja, a Cultura de 

Prevenção deve começar a ser 

construída nas escolas sensibili-

zando e motivando desta forma 

os jovens – futuros trabalhado-

res -para a Prevenção.  

“ D a Escola para o Trabalho em Segurança! ”   
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São objetivos desta Cam-

panha, os seguintes: 

 

1- Sensibilizar os alunos e 

alunas desta escola profissio-

nal para a problemática dos 

riscos no local de trabalho; 

 

2 - Promover o conhecimento 

por parte destes futuros tra-

balhadores e trabalhadoras 

dos seus direitos em matéria 

de segurança e saúde no Tra-

balho; 

 

3 - Contribuir para a promo-

ção de uma verdadeira cultura 

de prevenção. 

 

 

Consideramos que os jovens 

devem ser cidadãos infor-

mados e capacitados, pelo 

que os jovens que saem da 

escola devem possuir uma 

consciência e uma compreen-

são sustentada sobre as ques-

tões da Segurança e Saúde 

no Trabalho e sua importân-

cia, bem como sobre os seus 

direitos/responsabilidades.  

Objetivos da Campanha  

 

Integração efetiva da SST na 

educação — algumas orienta-

ções 

 

. Os estudantes universitários e 

de cursos profissionais, incluindo 

cursos empresariais e profissio-

nais, devem receber formação e 

informação relevantes em maté-

ria de SST como parte integrante 

desses cursos; 

 

. A SST deve constituir uma parte 

integrante da preparação e orga-

nização dos programas de está-

gio; 

 

. Os decisores políticos nas áreas 

da educação, do emprego e SST 

devem cooperar por forma a 

incluir a SST na educação; 

 

. Os programas de emprego para 

jovens devem fornecer informa-

ções sobre SST aos seus destina-

tários - tanto aos jovens trabalha-

dores como às entidades patro-

nais; 

 

.Na escola, os jovens devem 

receber informação sobre SST 

antes de iniciarem as suas expe-

riências profissionais ou antes de 

serem colocados. 



 

 Alguns Números para Alguns Números para 

refletir…refletir…  

  
—Segundo os últimos dados europeus, a 

taxa de incidência de acidentes de traba-

lho não mortais é superior em mais de 

40% entre os trabalhadores dos 18 aos 

24 anos; 

 

—Segundo as estatísticas europeias de 

doenças profissionais as cinco principais 

doenças profissionais que afetam os tra-

balhadores entre os 15 e os 35 anos são 

as reações alérgicas, a irritação da pele, 

as lesões pulmonares, as doenças infe-

ciosas e as lesões músculo-esqueléticas. 

 

Importância da Importância da 

Educação para a Educação para a 

saúde e segurança saúde e segurança  

É fundamental que os jovens sai-

bam proteger-se. Neste domínio, 

assume especial importância a 

educação em matéria de Saúde e 

Segurança. 

 

Esta não deve ser ministrada 

apenas quando os jovens come-

çam a trabalhar. A saúde e segu-

rança deve ser 'incutida' durante 

o percurso educativo, como parte 

integrante dos programas curri-

culares das escolas e universida-

des. As questões de saúde e 

segurança devem ainda ser tidas 

em consideração em situações de 

estágio e de formação profissio-

nal. 

Ao incutirmos, desde cedo, uma 

cultura de prevenção de riscos 

nos jovens, estamos promover a 

sua segurança e saúde ao longo 

de toda o seu percurso profissio-

nal, tralhando assim o caminho 

para uma verdadeira Cultura de 

Prevenção.  
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O Teu  

Empregador  
é o Responsá-

vel pela tua  
Segurança 



 
Lembra-te 

que…  
 

Quando se fala de Seguran-

ça e Saúde não se trata ape-

nas de impor uma quantida-

de de normas, leis e procedi-

mentos sem importância, 

mas sim de preservar a tua 

Segurança e a tua Saúde, no 

presente, e de proteger a 

tua Saúde no futuro.  

Alguns Conselhos…. 
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    Não deves colocar 

em risco a tua Vida e a 

tua integridade física 

no Trabalho. 

 

Objetivo:  

 
Segurança Máxima 

 

Acidentes Zero 

Não te esqueças 

que… 
 
 Tens de estar informado sobre a 

Saúde e a Segurança no Trabalho, 

as medidas que o teu empregador 

deve tomar para te proteger e 

aquilo que tu próprio deves fazer 

para trabalhares de uma forma 

segura e, ainda, que direitos te 

assistem.  

 

 

 

 

 

Os Jovens devem 
ser cidadãos 
informados e 
capacitados  

Quem é o Res-
ponsável pela 

Tua Segurança?  
 

 

O teu empregador tem 

o dever de te proteger.  

 

Deve identificar os peri-

gos para a Saúde e a 

Segurança existentes no 

local de trabalho, avaliar 

os riscos e adotar medi-

das preventivas para 

fazer face a esses riscos.  

 

Deve, ainda, disponibili-

zar equipamento de pro-

teção, assegurando aos 

jovens ações de formação 

e supervisão e determi-

nando as tarefas que os 

mesmos podem executar 

em segurança. 



c u l d a d e  em 

abordarem os 

problemas e ris-

cos que têm no 

seu trabalho. 

 

Acidentes de Traba-

lho não mortais 

 
Segundo dados europeus 
os jovens trabalhadores 

correm maior risco de 
sofrer acidentes de tra-
balho.  

Os jovens correm 

maiores riscos de 

sofrerem lesões no 

trabalho por diversas 

razões: 

 

 Falta-lhes expe-

riência e maturi-

dade, consciência 

dos riscos, com-

petências e for-

mação.  

 Podem desconhe-

cer os seus direi-

tos e os deveres 

das entidades 

empregadoras 

em matéria de 

segurança e de 

saúde no traba-

lho; 

 Além de senti-

rem maior difi-

 

Segundo os últimos 

dados europeus, a taxa 

de acidentes de trabalho 

não mortais era superior  

em mais de 40% entre 

os trabalhadores dos 18 

aos 24 anos.  

 

 

 
Fonte: FACTS n.º 70 da OSHA 

 

 

O Teu Direito a um Trabalho Seguro e Saudável! 

 

Jovens Trabalhadores — Alguns factos e números 
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Prevenção + Segurança 
= 

Investimento Seguro 

Acidentes de Trabalho 

mortais  

 

De acordo com os dados 

da EU, os jovens traba-

lhadores apresentam 

taxas de acidentes de 

trabalho geralmente 

mais baixas.  

 

No entanto, em alguns 

setores, as taxas de aci-

dentes mortais de 

jovens trabalhadores 

podem ser considerá-

veis.  

 

A agricultura apresenta 

a taxa de incidência 

mais elevada, seguida 

pela construção, os 

transportes e comunica-

ções e a indústria.  

 

 

É, pois, necessário que os jovens sejam 

inseridos  em postos de trabalho seguros e 

adequados, compatíveis com as suas capaci-

dades aptidões mentais e físicas, e que 

recebam formação e supervisão adequadas. 
   



Jovens Trabalhadores — Alguns 

factos e números (cont.) 

União Geral de Trabalhadores 

 

Jovens Trabalhadores — Exposição a fatores de risco 

Com  o apoio de             

Departamento de  

 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

 

Doenças  profissionais e problemas de 
saúde  

 
Os jovens trabalhadores apresentam, em 
média, um risco mais baixo de contraírem 

doenças profissionais do que os trabalha-
dores mais velhos.  

 
Segundo as estatísticas europeias de doen-
ças profissionais, as cinco principais doen-

ças profissionais que afetam os trabalhado-
res entre os 15 e os 35 anos são as rea-

ções alérgicas, a irritação da pela, as 
lesões pulmonares, as doenças infeciosas e 
as lesões músculo-esqueléticas.  

 
Fonte: FACTS n.º 70 da OSHA 

 

De acordo com fontes europeias os jovens 

trabalhadores encontram-se mais expostos 

aos seguintes riscos: 

 ruído; 

 Vibrações; 

 Calor e frio; 

 Manuseamento de substâncias perigo-

sas. 

Os jovens que trabalham em hotéis e res-

taurantes e na construção estão especial-

mente 

expostos a níveis de ruído elevado. 

 

Os jovens trabalhadores são também parti-

cularmente suscetíveis a lesões por choques 

acústicos na medida em que constituem 

uma grande parte  da força de trabalho dos 

centros de atendimento telefónico. 

A exposição ao calor é comum no trabalho ao ar 

livre (agricultura ou construção), na indústria, na 

hotelaria e na restauração. 

 

Em diversos ambientes profissionais onde traba-

lham jovens existem substâncias perigosas, 

nomeadamente, produtos químicos para a agricul-

tura e construção, produtos de limpeza, gasolina, 

solventes e produtos de cabeleireiro. 

 

Segundo inquéritos realizados ao nível da EU 

parece ser  mais comum a ocorrência de situações 

de trabalho fisicamente exigentes (trabalho em 

posições incorretas, movimentação de cargas 

pesadas e tarefas repetitivas) entre os trabalha-

dores jovens do que entre a média dos trabalha-

dores.  Consequentemente, os jovens trabalhado-

res correm riscos consideráveis de contrair lesões 

músculo-esqueléticas. 


