
 

 

UGT assinala o Dia Internacional da Segurança e Saúde no Trabalho 

Procuramos uma cultura de prevenção que nos conduza ao objetivo ideal: 

zero acidentes, zero doenças profissionais, zero mortes. 

 

A UGT Portugal junta-se às comemorações do Dia Internacional da Segurança e Saúde 

no Trabalho, jornada que é assinalada a 28 de abril e que conta com a participação de 

centenas de milhares de trabalhadores em todo o Mundo que, desta forma, 

homenageiam todos os que foram vítimas de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais. 

Aproveitando esta efeméride, a UGT chama a atenção para a necessidade de adoção 

de medidas e procedimentos que possibilitem a formação de uma verdadeira cultura 

de prevenção que nos conduza ao objetivo ideal: zero acidentes, zero doenças 

profissionais, zero mortes. Esta redução a zero é e deve continuar a ser o anseio dos 

parceiros sociais. 

Desta forma, a UGT deposita grandes expectativas na elaboração e execução da Nova 

Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho, contudo é fundamental 

dispormos de estatísticas credíveis e atualizadas que nos permitam fazer um retrato 

tanto quanto possível exato das circunstâncias em que ocorrem os acidentes de 

trabalho e as das doenças profissionais, algo que, refira-se não tem acontecido, uma 

vez que as estatísticas conhecidas são parciais e/ou desatualizadas.  

Em 2014, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) escolheu como tema principal 

das comemorações do Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho, “a 

segurança na utilização de produtos químicos no trabalho”, questão que a UGT tem 

igualmente acompanhado com especial atenção e incidência no aparecimento de 

novas áreas de intervenção na Segurança e Saúde no Trabalho, como as 

NANOPARTÍCULAS e os NANOMATERIAIS. São matérias novas, que carecem de 

conhecimento técnico, e de procedimentos especiais para avaliação de riscos 

profissionais bem como a adoção de medidas preventivas e que nós estaremos cada 

vez mais atentos, lutando para dotar os trabalhadores de melhores condições e 

segurança no seu posto de trabalho. 

Aproveitamos também esta jornada para lembrar todos os que morreram no local de 

trabalho, apresentando total solidariedade para com as suas famílias.  

 



 
 

 

 

 

ALGUNS DADOS IMPORTANTES: 

- Em Portugal, morreram no último ano 141 pessoas vítimas de acidentes de trabalho. 

- A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho estima que morrem por 

dia, pelo menos, 400 a 500 trabalhadores nos estados membros da União Europeia, ou 

seja, mais de 160 mil por ano.  

- Cerca de 40 por cento dos acidentes mortais acontecem em viagem, transporte e ou 

circulação.  

- Em 2001, a Assembleia da Republica aprovou a resolução n.º 44 que institui o Dia 

Nacional de Prevenção de Segurança e Saúde no Trabalho. 

- Calcula-se que 32 milhões de trabalhadores estejam expostos a agentes cancerígenos 

com doses consideradas perigosas para a saúde resultando anualmente em milhares 

de doenças fatais. Muitos dos seus efeitos nocivos apenas se conhecem vários anos 

depois das suas utilizações ou exposições. 

 

Lisboa, 28 de Abril de 2014 


