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SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS  

Irá decorrer entre 29 de Novembro a 7 de Dezembro, no âmbito do BIT,  

uma reunião de peritos com o objectivo de examinar e adoptar uma 

Recolha de directivas práticas sobre a segurança na utilização de 

máquinas. 

O documento em questão encontrou-se em apreciação pelos Parceiros 

Sociais, tendo a UGT emitido o seu contributo. 

A protecção dos trabalhadores contra os riscos derivados da utilização de 

máquinas e outros equipamentos de trabalho é de grande importância 

para a segurança e para a saúde. É certo que todas as máquinas de 

trabalho, mesmo sendo projectadas e fabricadas no cumprimento 

das prescrições essenciais de segurança e de saúde podem, durante 

a sua utilização, implicar riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores. 

Acolhemos de forma bastante positiva esta iniciativa em que se pretende 

proceder à recolha de directivas práticas sobre a segurança na utilização 

de máquinas e de se pretender unificar, num documento, várias 

disposições que asseguram que as máquinas de trabalho cumpram 

requisitos de segurança e saúde, desde a sua concepção e fabrico, 

acompanhadas de disposições específicas relativas à prevenção de 

determinados riscos a que podem estar expostos os trabalhadores 

durante o trabalho, bem como de disposições baseadas na organização da 

segurança dos trabalhadores no local de trabalho. 

Com efeito, tendo o presente documento, o objectivo de unificar directivas 

práticas, de carácter meramente informal, que não implica qualquer 

modificação substancial do normativo comunitário, designadamente da 

Directiva 98/37/CE do Parlamento Europeu do Conselho de 22 de Junho 

de 1998, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros 

respeitantes às máquinas, especificamente ao seu Anexo I, mas 

destinando-se antes a favorecer a simplificação e a clareza do direito 

comunitário, a UGT nada tem a obstar relativamente aos seus conteúdos. 

 

Editorial 

Um dos efeitos previsíveis da crise 
económica que vivemos é a deterioração da 
qualidade de vida das pessoas e 
consequente agravamento da sua saúde 
mental, assim é possível que no curto prazo 
se registe um aumento de mortes devidas a 
violência intencional (incluindo suicídios). 
Aos riscos psicossociais inerentes ao 
trabalho somam-se, agora, entre outras, a 
crescente apreensão relativamente ao 
futuro, a diminuição do rendimento 
disponível das famílias e o desemprego. 
Nesta conjuntura, que afecta sobretudo as 
pessoas com rendimentos baixos e médios, 
é espectável que se registe um crescimento 
de casos de adição ao álcool e à droga. 
Razão, mais do que suficiente, para que os 
sindicatos estejam sensibilizados e alerta 
para estas situações cujo impacto negativo 
sobre os indivíduos e as empresas é 
manifestamente incomportável.  

É pois, necessário que os sindicatos e os 
seus delegados e representantes para a SST 
assumam o seu papel privilegiado na 
detecção precoce dos factores de risco e 
tenham uma intervenção activa e solidária.  

C.T. 

 

file:///E:/sst-ugt.blogspot.com
http://www.ilo.org/safework/normative/codes/WCMS_164653/lang--en/index.htm
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O local de trabalho pode 

dar um importante 

contributo para a 

preservação de uma boa 

saúde mental através da 

prevenção dos riscos 

psicossociais e da 

promoção da própria saúde 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Saúde 

Mental, assinalado no passado dia 10 de Outubro, a Agência 

Europeia para a SST publicou um Relatório de Boas Práticas 

denominado “Promoção da saúde mental no local de trabalho”.  

Neste Relatório podemos encontrar informações concretas 

sobre como integrar a promoção da saúde mental no local de 

trabalho de forma adequada e eficaz para o reforço e para a 

promoção da saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores. 

São apontados diversos estudos de caso particularmente 

interessantes, neste domínio, com abordagens inovadoras e 

criativas. 

Relatório Mental health promotion in the 

workplace”  

 

A saúde mental é um aspecto importante da 

saúde em geral – um valor que não deve ser 

subestimado.  

 

Dia Mundial da Saúde Mental – 10 de Outubro 2011 

 

Semana Europeia da Segurança e da Saúde no Trabalho  

Manutenção com Segurança  

 “Manutenção com Segurança”, foi o tema central da Semana Europeia da 

Segurança e da Saúde no Trabalho, deste ano, decorridas entre 24 a 28 de 

Outubro. Para assinalar a semana europeia  decorreram um conjunto de eventos 

de sensibilização e informação, nomeadamente workshops, seminários e 

exposições. 

No âmbito da semana europeia foi editada a - Safe Maintenance Magazine- 

Revista Manutenção Segura que contém artigos sobre uma grande variedade de 

questões relacionadas com a manutenção que afectam a segurança e a saúde no 

local de trabalho, nomeadamente a organização e o planeamento da manutenção, 

a avaliação de riscos, o comportamento humano, a segurança química, a 

concepção, a subcontratação, a comunicação e a inspecção do equipamento de 

protecção individual. 

Pode obter mais informações sobre a campanha e sobre a temática da 

manutenção no sítio da campanha Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis.  

 
Mais informações consulte a Ficha Técnica da Agência para a SST 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN
http://osha.europa.eu/pt/teaser/european_week_safety_health_work_puts_spotlight_safe_maintenance
http://osha.europa.eu/pt/teaser/european_week_safety_health_work_puts_spotlight_safe_maintenance/image/image_view_fullscreen
http://osha.europa.eu/pt/publications/factsheets/90
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Protecção da saúde e segurança dos 

trabalhadores dos serviços de emergência 

precisa de ser reforçada  

A EU-OSHA publicou um novo relatório que mostra que os 
trabalhadores dos serviços de emergência estão expostos 
a um risco elevado de acidentes mortais, ferimentos e 
outras doenças profissionais. Acidentes passados 
demonstram que as colectividades e empresas nem 
sempre estão totalmente preparadas para fazer face a 
grandes acidentes e catástrofes. Dado que os 
desenvolvimentos a nível económico, político e ambiental 
apontam para um aumento da gravidade e frequência de 
futuras catástrofes, é necessário dar a mais alta prioridade 
à melhoria da protecção dos trabalhadores dos serviços 
de emergência contra os riscos profissionais. 

Leia o relatório, aqui. 

 

EU-OSHA anuncia o vencedor do 

Prémio Cinematográfico "Locais de 

Trabalho Seguros e Saudáveis" de 

2011 

 

O vencedor do Prémio Cinematográfico 
"Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis", 
que distingue o melhor documentário sobre 
temas relacionados com o trabalho, foi 
seleccionado no Festival Internacional de 
Leipzig de Cinema Documental e Animado. O 
prémio é apoiado pela Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho enquanto parte 
da sua missão de promoção de lugares de 
trabalho mais seguros e saudáveis na Europa. 

Este ano o prémio para melhor documentário 
sobre temas relacionados com o trabalho foi 
ganho por Carmen Losmann, da Alemanha, 
pelo seu filme "Work Hard – Play Hard", uma 
exploração das teorias modernas da 
organização e gestão do trabalho. 

 

“Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis” 

Anúncio oficial do prémio 

Boletim Informativo – PRP n.º 01 

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/pt/teaser/eu-osha-announces-winner-of-the-2011-healthy-workplaces-film-award
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Decorreu, entre os dias 07 e 09 de Novembro, na 

Fundação Dublin, a primeira sessão da “Foundation 

Seminar Series” de 2011/2012, subordinada ao tema 

“Melhoria das condições de trabalho: Contributo para 

o Envelhecimento Activo”.  

Esta sessão teve uma função de enquadramento do 

tema e contou com a participação de inúmeros 

oradores, da Fundação Dublin, do CEDEFOP, de 

entidades patronais e sindicais, OCDE, entre outras. Os 

participantes estavam organizados por equipas 

nacionais tripartidas, sendo a equipa Portuguesa 

constituída por um representante da UGT, um da ACT 

e um da CCP. 

A nível sindical foi apresentada uma visão sobre a 

matéria por parte da Federação Europeia dos 

Sindicatos da Função Pública, partindo da seguinte 

questão pertinente:  

Desta intervenção, destacam-se os seguintes 

aspectos: 

Envelhecimento Activo na Função Pública 

- A esperança de vida aumentou e o nº de pessoas com 

mais de 80 anos aumentará em 180% em 2050. 

Duas iniciativas do Diálogo Social Europeu 

-“Alterações demográficas, gestão da idade e 

competências no Sector do Gás na Europa” 

-“Alterações Demográficas na Indústria Eléctrica na 

Europa: Instrumento de promoção de estratégias de 

diversidade etária e de gestão da idade” 

Questões chave para os parceiros sociais: 

-De que forma os trabalhadores/ empresas são 

afectados pelas alterações demográficas? 

- Qual o impacto das alterações demográficas na 

alteração das funções no trabalho e nas necessidades 

de competências futuras; 

-Que iniciativas foram introduzidas para prever futuras 

necessidades de competências? 

Desafios: 

- As alterações demográficas afectam todas as 

empresas; em algumas, 40% dos trabalhadores tem 

mais de 50 anos; 

-Como gerir as necessidades de trabalho e de 

competências com trabalhadores mis velhos? 

- Reter competências, conhecimento e experiência dos 

trabalhadores mais idosos; 

- Antecipar competências; 

- Promoção de SST e a diversidade etária; 

-Desenvolver uma cultura corporativa e uma 

abordagem estratégica; 

-Integrar estratégias de gestão etária no diálogo 

social. 

Gestão da idade 

- Planear uma abordagem sistemática e global para a 

gestão da idade; 

- Promover uma sensibilização para a idade dos 

gestores, empregadores e sindicatos; 

- Ter uma abordagem preventiva ao longo do ciclo de 

vida, focando-se em todos os trabalhadores – 

ambiente de trabalho, HST, anti-discriminação; 

- Melhoria das condições de trabalho para estes 

trabalhadores – reestruturação do trabalho; 

- Envolvimento dos trabalhadores mais idosos no 

planeamento de estratégias e iniciativas de gestão da 

idade; 

(continua) 

 

 

 

Seminário da Fundação  

 Melhorar as condições de trabalho: Contribuição para o envelhecimento activo 

- Os cortes nos recursos humanos da função 

pública são notórios em todos os Estados 

Membros em geral, como resposta à crise. 

Um dos sectores mais afectados é o da 

saúde. Como assegurar então a qualidade 

dos serviços na função pública? 

 



 

 

5 

(continuação página anterior) 

Competências: 

- Formação e desenvolvimento de oportunidades para 

todos os trabalhadores, incluindo os mais idosos; 

- Novos métodos de prover formação e educação; 

- Uma cultura de aprendizagem no local de trabalho; 

- Programas de rotação de emprego/ reconversão 

para trabalhadores mais idosos; 

- Gestão do conhecimento; 

- Programas para atrair e reter jovens; 

- Métodos para antecipar necessidades de 

competência e de emprego; 

- Diálogo social/ acordos colectivos; 

- Para as PMEs e micro empresas há a necessidade de 

um enquadramento legal e de apoio para o 

desenvolvimento de estratégias de gestão da idade; 

- Há que aprender com as boas práticas de alguns 

sectores e levar estas práticas para outros sectores. 

Papel do diálogo social 

Acordos, políticas e iniciativas sobre competências: 

- Promove a inovação; 

-Papel importante dos representantes dos 

trabalhadores nas empresas; 

-Abordagem conjunta para lidar com as consequências 

do envelhecimento dos trabalhadores; 

-Aborda as alterações das funções laborais e das 

necessidades de novas competências; 

-Assegura a sobrevivência da competitividade das 

empresas.  

Será organizada uma segunda sessão em Maio ou 

Junho do próximo ano, em que se pretende que cada 

equipa nacional apresente a situação do país a nível 

das políticas e de boas práticas nesta matéria.   

Para mais informações sobre esta 1º sessão consulte: 

http://www.eurofound.europa.eu/events/2011/fssd

ublin/index.htm 

Reunião do Grupo de Trabalho da 

Contratação Colectiva 

O Departamento de SST da Central esteve presente na 

reunião do Grupo de Trabalho da Contratação 

Colectiva, no dia 30 de Setembro, com uma 

intervenção sobre a “dinamização do processo de 

eleição dos representantes dos Trabalhadores para a 

SST”. 

Foram apresentados dados sobre o número de RT’ SST 

para a SST eleitos desde 2005 a 2011 (mês de 

Setembro).  

 

 

Encerramento da campanha  

Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis  

Cimeira da Campanha "Locais de Trabalho Seguros 
e Saudáveis" sobre trabalhos de reparação e 
manutenção seguros 

O evento de encerramento da Campanha "Locais de 
Trabalho Seguros e Saudáveis" 2010-11 sobre 
trabalhos de reparação e manutenção seguros, que 
teve lugar em 22-23 de Novembro de 2011 em 
Bilbau, centrou-se nos pontos fortes da campanha e 
na manutenção segura como chave para boas 
condições de segurança e saúde no trabalho. 
 
Para mais informações sobre a cimeira consulte 
http://osha.europa.eu/pt/teaser/healthy-
workplaces-summit-on-safe-maintenance 

 

http://www.eurofound.europa.eu/events/2011/fssdublin/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2011/fssdublin/index.htm
http://osha.europa.eu/pt/teaser/healthy-workplaces-summit-on-safe-maintenance
http://osha.europa.eu/pt/teaser/healthy-workplaces-summit-on-safe-maintenance
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Este trabalho, realizado pelos investigadores Rui 

Gomes e Helena Gonçalo da Universidade do Minho e  

do Porto mostra que os guardas prisionais consideram 

o desempenho da sua profissão mais difícil do que os 

seus colegas das forças de segurança pública. 

Participaram, neste estudo, 95 profissionais das forças 

de segurança pública e 237 das forças de segurança 

prisional da zona norte do país. 

Alguns resultados: 

 22,8% dos guardas prisionais e 36,9% dos 

profissionais de segurança pública estão 

bastante satisfeitos com a sua atividade, mas 

no extremo oposto, 18,5% dos profissionais 

de segurança prisional e 7,4% dos 

profissionais de segurança pública 

mostraram-se bastante insatisfeitos; 

 O maior descontentamento dos guardas 

prisionais volta a ficar expresso na 

percentagem de elementos, cerca de 19,4%, 

que deseja abandonar a profissão; número 

que desce para 8,5% no caso dos 

profissionais de segurança pública. 

 De acordo com o estudo, os elementos que 

trabalham nas prisões evidenciaram, em 

praticamente todos os casos analisados, 

experiências laborais mais negativas. 

 O estudo indica que independentemente do 

estado civil, experiência profissional e horário 

de trabalho, são sempre os guardas prisionais 

a evidenciar mais esgotamentos e desejo de 

abandonar a profissão bem como um menor 

comprometimento organizacional, satisfação 

com a vida e satisfação profissional. 

 Revela que 50% dos profissionais de 

segurança pública e 59% dos profissionais de 

segurança prisional qualificam a sua profissão 

como muito "stressante". 

 O estudo refere, ainda, que além dos factores de 

risco, associados à profissão, os funcionários das 

prisões não têm a preparação adequada para lidar 

com a pressão inerente ao ambiente prisional. 

Fonte:  RTP online 

 

 

Um estudo do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT), apresentado esta terça-
feira, revela que, nos  últimos 20 anos, as overdoses 
mataram uma pessoa por hora. 

Em Portugal, de acordo com  os dados do Instituto 
Nacional de Medicina Legal registaram-se, em 2009, 
54 mortes  relacionadas com o consumo de 
estupefacientes, a maioria das vítimas eram homens 
com uma idade média de 38 anos. O exame 
toxicológico confirmou a presença de opiáceos em 
90.7% dos casos. 

Pode consultar estes dados, aqui. 

 

 

 

Problemas no trabalho e na família e a existência de 
fumadores no grupo social são os dois principais 
motivos para que ex-fumadores retomem o hábito, 
revela o estudo Opinião da População Portuguesa 
sobre o Tabaco e o Cancro do Pulmão, realizado 
pela a Associação Portuguesa de Luta contra o 
Cancro do Pulmão Pulmonal e apresentado 
recentemente em Lisboa.  

 

 

 

 

 

Neste relatório,  da DGS é analisada a problemática 
da violência contra profissionais de saúde no local 
de trabalho, durante o ano de 2010. 

Pode consultar este relatório, aqui. 
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SAÚDE NO 
TRABALHO - UGT 

Relatório 

 Avaliação dos Episódios de Violência 
contra os Profissionais de Saúde - 
2010 

http://tv1.rtp.pt/noticias/index.php?t=Metade-dos-guardas-prisionais-descontente-com-profissao.rtp&article=493127&visual=3&layout=10&tm=8
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/pt
http://www.dgs.pt/?cr=21373

