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DIRECTIVA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

ncontrou-se, recentemente, em discussão Proposta de 
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa às prescrições mínimas de segurança e 

saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos 
riscos devidos aos agentes físicos (campos 
electromagnéticos) – XX directiva especial na acepção do 
artigo 16.º, n.º 1, da Directiva 89/ 391/ CEE. 

Na generalidade a proposta de directiva em apreço mereceu, 
por parte da UGT, uma apreciação positiva, no entanto, um 
dos aspectos que nos continua a merecer algumas reservas 
prende-se pela não abrangência dos efeitos a longo prazo, 
incluindo os efeitos cancerígenos, que podem resultar da 
exposição a campos eléctricos, magnéticos e 
electromagnéticos e apenas se limitar a equacionar os efeitos 
a curto prazo, com a fundamentação de que não existem 
dados científicos conclusivos que permitam estabelecer as 
necessárias evidências científicas sobre eventuais efeitos a 
longo prazo. Sublinhámos, pois, que na ausência de evidências 
científicas sobre os efeitos a longo prazo é imperativa a 
aplicação e o reforço do princípio da precaução, constituindo-
se este, nestes termos, como a primeira exigência básica na 
prevenção de riscos profissionais e da protecção da saúde e 
segurança dos trabalhadores.  

É, pois, certo que a aplicação deste princípio garante a 
protecção dos trabalhadores contra os potenciais riscos 
derivados da exposição a campos electromagnéticos. 
Registámos claramente a nossa forte preocupação pelo facto 
da proposta de directiva persistir na eliminação de todas e 
quaisquer possibilidades de se considerarem as exposições 
repetidas a campos electromagnéticos, numa perspectiva de 
longo prazo. 
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Editorial 

As doenças profissionais e os acidentes 
representam um peso acrescido para a 
sociedade e a economia. As indemnizações, 
pensões, os dias de baixa, os cuidados de 
saúde, a reabilitação podem representar 
4% do PIB nos países industrializados. Será 
bom não esquecer que as doenças 
profissionais e os acidentes (sobretudo, os 
mais graves) têm custos, dificilmente 
contabilizáveis, não só para o 
trabalhador(a) mas, também para os que 
lhe são mais próximos. O investimento na 
Formação e na Prevenção é pois, uma mais-
valia para a economia e a sociedade. É 
urgente implementar nos indivíduos e nas 
organizações uma verdadeira cultura de 
prevenção em matéria da Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

 Os sindicatos e os/as representantes dos 
trabalhadores(as) (RT’s) têm naturalmente 
uma palavra a dizer na criação de visão 
integrada da segurança e saúde no 
trabalho, nesse sentido é essencial manter 
e divulgar não só as mais recentes tomadas 
de posição da UGT em matérias 
relacionadas com a S.S.T., mas também 
legislação, estudos, estatísticas, relatórios e 
outra informação relevante. Esta 
Newsletter, bimensal, terá como objectivo 
fazer o ponto da situação e fornecer 
informação actualizada sobre todas as 
temáticas que de alguma forma se possam 
enquadrar no âmbito da S.S.T.. 

C.T. 
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MULHER NO MUNDO DO TRABALHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição a riscos, problemas 
de saúde e doenças 

profissionais 

Destaques: 

 No sector dos transportes, da 

agricultura, da hotelaria, restauração 
e catering as mulheres trabalhadoras 
tendem a encontrar-se mais expostas 
aos riscos físicos e ergonómicos, bem 
como aos factores de risco 
relacionados com a intimidação, 
assédio sexual e discriminação no 
trabalho. 
 

  De acordo com o IV Inquérito às 
Condições de Trabalho: 43% de 
trabalhadores do sexo masculino 
transportam ou movimentam cargas 
pesadas no trabalho contra 25% do 
sexo feminino.  

 

  A exposição a trabalhos que 
envolvem levantar ou transportar 
pessoas tem uma maior prevalência 
entre as mulheres (11,1%) pois, 
apenas 5,8% dos homens executa 
esse tipo de tarefas.  

 

 60% das trabalhadoras relataram 
distúrbios músculo-esqueléticas. 

 

  16% das mulheres relataram  stresse,  
depressão e ansiedade.  

 

 6% das mulheres queixaram-se de dor 
de cabeça e / ou fadiga visual. 

 

 Em toda a UE, regista-se uma 
tendência de aumento do absentismo 
e da reforma antecipada devido a 
problemas de saúde mental, 
particularmente em relação ao 
stresse e à depressão. As mulheres 
são particularmente afectadas por 
esta tendência. 

Agência para a Segurança e Saúde no 
Trabalho 

XIX Congresso Mundial sobre Saúde e Segurança no 
Trabalho – Estudo sobre mulheres trabalhadoras  

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 
apresentou uma investigação sobre as mulheres trabalhadoras no 
XIX Congresso Mundial sobre Saúde e Segurança no Trabalho. 

As desigualdades no interior e no exterior do local de trabalho 
podem afectar a saúde e a segurança das mulheres trabalhadoras. 
Alguns progressos têm sido registados, no entanto, há ainda lacunas 
na investigação, nas políticas e nas medidas preventivas. 

As estatísticas europeias sobre SST ainda não abrangem as mulheres 
de forma satisfatória. As doenças profissionais continuam a 
contemplar maioritariamente os trabalhos masculinos, e os registos 
de acidentes omitem alguns sectores onde as mulheres trabalham, 
nomeadamente a educação e a prestação de cuidados de saúde.  

Na Europa, a segregação profissional, a discriminação em função do 
género, as responsabilidades familiares, a multiplicidade de funções 
e empregos, a disparidade de remunerações e a pobreza têm impacto 
na segurança e saúde das mulheres no trabalho. 

A investigação sublinha que os principais factores de risco incluem o 
tipo de trabalho realizado pelas mulheres, os problemas com que se 
defrontam as mais novas e as mais velhas, o crescimento do sector 
dos serviços, a violência e o assédio, e os horários de trabalho cada 
vez mais diversificados. 

A questão da segurança e saúde no trabalho para as mulheres que 
trabalham no seio da União Europeia é central para a compreensão 
do ambiente de trabalho. Pesquisas anteriores mostraram que a SST 
nas mulheres tem de ser, pois, melhorada. Uma Pesquisa da 
Comissão Europeia mostrava que já em 1995, os problemas de saúde 
evidenciados pelas mulheres encontrava-se próximo ou acima de 
metade dos casos, por exemplo, alergias (45%), doenças infecciosas 
(61%), afecções neurológicas (55%), e problemas hepáticos e 
dermatológicos (48%). A situação não melhorou. Além disso, "os 
trabalhos das mulheres", tais como os serviços sociais e de saúde, o 
sector das limpezas, entre outros, destacam um aumento das taxas 
de acidentes, inclusive de acidentes mortais. Outro problema reside 
na maior susceptibilidade das mulheres relativamente à intimidação 
e assédio moral e sexual. 

Este relatório pode ser consultado, aqui. 
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ETUI 

Depois de Lisboa – A Europa Social na Encruzilhada? 
Este trabalho é o resultado de discussões críticas realizadas no âmbito do 

projecto SALTSA sobre a continuação do processo de Lisboa.  

A conclusão geral é de que a Europa vai continuar a precisar, no futuro, de 

uma estratégia comum para o crescimento e desenvolvimento 

sustentável, baseando-se nas experiências da "velha" estratégia de Lisboa.  

Por isso, o trabalho começa com a análise 

do processo de Lisboa, dando enfoque às 

suas diversas deficiências.  

O autor argumenta que uma verdadeira 

estratégia terá que adoptar uma abordagem 

diferente ao estabelecer as prioridades. O 

crescimento económico é um meio para se 

obter mais bem-estar e não um objectivo 

em si.  

A inclusão social e o bem-estar comum 

devem ser promovidos por políticas 

positivas e pela criação de plataformas 

políticas para novas iniciativas. A igualdade e justiça social devem estar na 

linha de frente da nova estratégia pós-Lisboa. A busca de soluções 

adequadas e sustentáveis é, acima de tudo, uma questão política que a 
Europa deve reconhecer e para a qual devem ser desenvolvidas 

estratégias apropriadas. 

ISSA 

Um estudo coordenado pela ISSA (Associação Internacional de Segurança 

Social), que reúne dados de 15 diferentes países e 300 empresas, foi  

apresentado no XIX Congresso Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 

apontando para um resultado que não sendo surpreendente tem a 

vantagem de ser quantificado. De facto, conclui-se que cada 

euro/trabalhador/ano gasto em SST, tem um retorno de 2.20 

euro/trabalhador/ano. 

Ler o estudo-piloto, aqui. 

EIRO 

O mais recente relatório do EIRO (Observatório Europeu das 
Relações Industriais) examina os aumentos salariais nos acordos 
colectivos em 3 sectores: sector metalúrgico, bancário e 
administração local, bem como a evolução do salário mínimo e 
questões de género, entre outras matérias. Poderá consultá-lo aqui. 

 

Organização Internacional 
de Trabalho 

Trabalho Doméstico passa a 
ser abrangido pelos Direitos 
Fundamentais no Trabalho 

 
A nova Convenção (N.º 189) e 
Recomendação associada (N.º 
201) visam proteger entre 53 
a 100 milhões de 
trabalhadores (as) 
domésticos(as) em todo o 
mundo. 
 
Segundo Juan Somavia, pela 
primeira vez na história da 
OIT, a organização aplica o seu 
sistema normativo à economia 
informal. 
 
As pessoas que trabalham 
nesta actividade contam agora 
com um quadro jurídico 
internacional que lhes 
assegura os mesmos direitos 
no trabalho que aos(às) 
demais trabalhadores(as). 
 
Esta nova norma irá beneficiar 
sobretudo mulheres, jovens e 
migrantes, alvos principais de 
discriminação. 
Consulte a secção de recursos 
da OIT sobre trabalho 
doméstico. 
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