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Parlamento Europeu aprova relatório 
sobre a revisão intercalar da estratégia 
comunitária da saúde e segurança no 
trabalho (2007-2012)  
 

 

 relatório do Parlamento Europeu 

salienta a necessidade de garantir a 

proteção de mulheres, jovens, idosos e 

trabalhadores migrantes nos locais de trabalho 

da Europa. As lesões músculo-esqueléticas e o 

stresse relacionado com o trabalho são 

assinalados como as principais áreas de 

preocupação para as empresas europeias no 

que respeita à SST. 

O relatório refere que é importante ajudar as 

PME a implementar políticas de prevenção dos 

riscos e salienta o papel positivo de iniciativas 

simples, sem encargos e orientadas para fins 

específicos como o OiRA e considera a 

participação dos trabalhadores um fator-

chave para uma gestão de segurança e 

saúde bem sucedida (ESENER). 
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Editorial 

 
Por toda a Europa verifica-se uma 

tendência para nivelar por baixo as 

condições de trabalho. Esta 

fragilização do mercado de trabalho, 

que ocorre a diversos níveis (políticas 

laborais, sociais, económicas), tem um 

impacto direto sobre a saúde dos 

trabalhadores.  

A saúde é um direito inalienável que 

não pode ser posto em causa pela 

produtividade e competitividade. Há 

que continuar a defender 

intransigentemente a harmonização da 

prevenção e da competitividade. Há 

que relembrar que o investimento em 

segurança e saúde tem um retorno 

garantido, aos níveis macro e micro-

económicos: é neste contexto, que se 

insere a Estratégia Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho.  

 

Neste número, haverá ainda espaço 

para por um lado, chamar a atenção 

para os problemas específicos dos 

jovens e, por outro lado, para assinalar 

as preocupações que relevam do Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo. 

C.T. 

 

 

 

 

 

 

 

http://osha.europa.eu/pt/priority_groups/gender
http://osha.europa.eu/pt/priority_groups/young_people
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers
http://osha.europa.eu/pt/priority_groups/migrant_workers
http://osha.europa.eu/pt/topics/msds
http://osha.europa.eu/pt/topics/stress
http://osha.europa.eu/pt/topics/riskassessment
http://esener.eu/
http://osha.europa.eu/pt/teaser/the-european-parliament-has-approved-its-report-on-the-mid-term-review-of-the-eu-strategy-for-safety-and-health-at-work-2007-2012/image/image_view_fullscreen
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Estudo sobre os 
jovens e o mercado de 
trabalho na Europa:  

 

  objetivo do estudo promovido pelo 

EUROFOND foi o de investigar a 

situação atual dos jovens na Europa, 

concentrando-se especificamente sobre 

aqueles que não têm emprego, educação ou 

formação profissional, no sentido de 

compreender as consequências económicas e 

sociais de sua retirada do mercado de 

trabalho e do sistema de educação.  

 

Os Jovens na Europa foram atingidos 

particularmente pela recessão em relação ao 

emprego. Segundo as últimas estatísticas do 

Eurostat, no primeiro trimestre de 2011 a taxa 

de emprego dos jovens na Europa caiu para 

32,9%, o menor valor já registado na  história 

da União Europeia.  

Em julho de 2011, a taxa de desemprego dos 

jovens na Europa atingiu 20,7% - igual a 

aproximadamente cinco milhões de jovens 

desempregados. 

A participação no mercado de trabalho dos 

jovens varia muito ao nível dos Estados-

Membros. Embora se registem diferenças 

importantes entre os Estados-Membros, o 

mercado de trabalho jovem é 

significativamente mais volátil do que o dos 

trabalhadores mais velhos.  

Por esta razão, em períodos de recessão, os 

jovens são particularmente vulneráveis: são 

frequentemente os primeiros a sair e os últimos 

a entrar no mercado de trabalho, na medida 

em que têm de competir com os candidatos 

com mais experiência.  

Os resultados preliminares da pesquisa são 

apresentados num documento, que pode ser 

consultado no site do EUROFOND. 

 

 

 

Novo Inquérito EUROBARÓMETRO  

 

 

Europeus prontos para o 
«envelhecimento ativo», revela 
novo inquérito 
 
Para assinalar o Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 

Gerações 2012, a Comissão apresentou no 

passado dia 13 de janeiro um novo inquérito 

Eurobarómetro que revela que 71% dos 

europeus estão conscientes do 

envelhecimento da população da Europa, 

mas apenas 42% estão preocupados com o 

facto.  

 
Para a maioria dos cidadãos, as pessoas com 

mais de 55 anos desempenham um papel 

essencial em áreas fundamentais da 

sociedade.  

 

Mais de 60% estão convictos de que devemos 

poder continuar a trabalhar após a idade da 

reforma e um terço afirma que eles próprios 

gostariam de prolongar a vida profissional. Um 

facto surpreendente é que, mais do que as 

O 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1172.htm
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gerações mais jovens, são as pessoas que mais 

próximas estão da reforma que tendem 

sobretudo a partilhar desta opinião. 

 

O inquérito demonstra como as definições de 

«jovem» e «velho» diferem significativamente 

consoante o país. Em Malta, Portugal e na 

Suécia, as pessoas com menos de 37 anos são 

consideradas jovens, enquanto em Chipre e 

na Grécia as pessoas são assim vistas até aos 

50 anos. Em média, os europeus acreditam 

que começamos a ser considerados velhos 

pouco antes dos 64 anos e deixamos de ser 

considerados jovens por volta dos 41,8 anos. As 

perceções variam igualmente com a idade e 

o sexo – as mulheres acham que a velhice 

começa ligeiramente mais tarde do que os 

homens (65 contra 62,7 anos, respetivamente).  

 

No que respeita ao emprego, apenas um em 

três europeus concorda com a ideia de que a 

idade de reforma deva ser aumentada até 

2030, ainda que esta seja agora uma 

prioridade política clara em muitos Estados-

Membros. Não obstante, a ideia de que as 

pessoas devem poder continuar a trabalhar 

uma vez chegadas à idade oficial de reforma 

reúne forte apoio (61%). 53% rejeitam a 

obrigatoriedade da idade de reforma, mas as 

variações são muito acentuadas consoante os 

Estados-Membros.  

 

Ver Eurobarómetro 

 
Consulte, AINDA, os resultados de Portugal  

 
 

O ano de 2012 é o Ano Europeu do 

envelhecimento ativo e da solidariedade entre 

gerações. 

 

A EUROFOUND vai organizar uma Conferência 

Internacional em Portugal – Outubro de 2012 

na Fundação Calouste Gulbenkian - sobre o 

tema da inovação social numa sociedade em 

envelhecimento. A Conferência irá abranger 

um vasto leque de temas, desde as questões 

do emprego, à aprendizagem ao longo da 

vida. 

 

Conheça mais e participe nas  comemorações 

do Ano Europeu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HTML&aged=0&language=PT&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_fact_pt_pt.pdf
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=pt&catId=970
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=pt&catId=970
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Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores 
do Sector dos Serviços de Saúde 
 

Se desenvolve a sua atividade profissional na 

área da saúde não deixe de consultar no site 

da Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho a respetiva secção 

específica. 
 

Na referida secção são apresentados, 

nomeadamente, estudos de casos, exemplos 

de boas práticas e listas de verificação 

destinados a ajudar aqueles que lidam com a 

saúde e a segurança no local de trabalho a 

avaliar eventuais riscos e a controlar processos 

de segurança. 

Os trabalhadores do sector da saúde têm de 

fazer face a uma série de atividades e 

ambientes que constituem uma ameaça para 

a sua saúde e os colocam em risco de 

doenças profissionais ou de acidentes de 

trabalho. Esta secção fornece, pois, 

informações pormenorizadas sobre esses riscos 

e sobre métodos eficazes para os avaliar e 

eliminar ou minimizar. 

A natureza do seu trabalho, quer prestem 

cuidados de primeira linha a pessoas com 

problemas físicos ou mentais, quer lidem com 

os doentes, quer assegurem serviços de 

limpeza, torna imperativo que a saúde e a 

segurança constituam uma prioridade neste 

sector. Não obstante, dados europeus revelam 

que a percentagem de trabalhadores do 

sector da saúde que considera que a sua 

saúde e segurança estão em risco devido à 

natureza do seu trabalho é superior à média 

de todos os sectores na UE. Nomeadamente, a 

exposição a ameaças de violência física e os 

atos de violência concretizados por parte de 

colegas e não colegas são muito superiores 

aos registados noutros sectores. 

Entre os riscos a que os trabalhadores do 

sector da saúde estão expostos contam-se: 

 riscos biológicos, como infeções 

causadas por picadas de agulhas; 

 riscos químicos, incluindo do cancro e 

desinfetantes; 

 riscos físicos, como a radiação 

ionizante; 

 riscos ergonómicos, como, por 

exemplo, a movimentação de doentes; 

 riscos psicossociais, incluindo a 

violência e o trabalho por turnos. 

 

 

http://osha.europa.eu/pt/sector/healthcare
http://osha.europa.eu/pt/sector/healthcare
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Campanha Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho  

2012 – 2013 
 

 

A próxima Campanha Locais de Trabalho 

Seguros e Saudáveis 2012-2013 vai ser 

dedicada ao tema ”Trabalhar em conjunto em 

prol da prevenção dos riscos". O lançamento 

oficial da Campanha vai ter lugar no dia 18 de 

Abril de 2012. 

 Campanha no site da OSHA. 

 

 
Publicações da Agência 

 

Como criar incentivos económicos em 

segurança e saúde no trabalho: guia prático 

 

O presente Guia sobre Regimes de Incentivos 

Económicos tem por objetivo ser um guia 

prático e de fácil utilização, para ajudar a 

incentivar os fornecedores a criar ou otimizar 

os seus próprios regimes de incentivos 

económicos.  

 

Os regimes de incentivos deverão não apenas 

recompensar os bons resultados obtidos 

anteriormente em matéria de gestão de SST 

(tais como baixas taxas de acidentes), mas 

também os esforços específicos em matéria de 

prevenção cujo objetivo seja minimizar a 

ocorrência futura de acidentes e problemas 

de saúde. Por conseguinte, o grupo de peritos 

para os incentivos económicos, da EU-OSHA, 

sugeriu a criação de compilações de soluções 

preventivas inovadoras e comprovadas, a 

começar por três sectores: construção, saúde 

e o sector da restauração, hotelaria e 

catering.  

CONSULTE O GUIA AQUI. 

 

OIT 
 

 

http://osha.europa.eu/en/seminars/healthy-workplaces-summit-on-safe-maintenance/summary-hwc-2011.pdf#page=8
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/guide-economic-incentives
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A OIT publicou, já este ano, um manual cujo 

desafio é o de reduzir os fatores de  stresse no 

local de trabalho.  

Este manual é composto por 50 “checkpoints” 

baseados na experiência de peritos que 

sugerem também, soluções práticas, 

económicas e aplicáveis a locais de trabalho 

reais, para resolver os problemas detectados. 

 

 

Catálogo de Formação OIT Turim - 2012 

 

 
 

  

Encontra-se disponível o Catálogo de 

Formação do Centro de Formação 

Internacional da OIT em Turim com a oferta 

formativa para o ano de 2012.  

 

Em língua portuguesa encontram-se 

disponíveis cursos sobre gestão pública 

participativa; relações laborais e economia 

informal; fórum de aprendizagem em 

empregos verdes, entre outros (pode consultar, 

aqui). 

 

 

Departamento de SST da UGT 
 

 

Publicações Recentes: 

 

Acidentes de Trabalho - Saiba como Agir 
 

 

 
Com este guia fique a saber o que se entende 

por reparação dos danos provocados por 

acidentes de trabalho e quem tem direito a 

essa reparação. Entenda de uma forma clara 

e simplificada o que a legislação contempla 

no que toca ao direito que o/a trabalhador/a 

e seus familiares têm na reparação dos danos 

emergentes dos acidentes de trabalho.  

Neste sentido, pretende-se com este guia, 

clarificar a legislação em vigor, mediante a 

colocação de questões e respostas, 

simplificando, nesta medida, o entendimento 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/turim_catalogo_2012.pdf
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de todas as matérias pertinentes, neste 

domínio. 

Consulte o nosso Guia 

 

 
 

 

Doenças Profissionais - Saiba como Agir 

 

 

 
Com este Guia fique a saber o que se entende 

por reparação dos danos provocados por 

doenças profissionais e quem tem direito a 

essa reparação. Entenda de uma forma clara 

e simplificada o que a legislação contempla 

no que toca ao direito que o/a trabalhador/a 

e seus familiares têm na reparação dos danos 

emergentes dos doenças profissionais.  

Pretende-se com este Guia, clarificar a 

legislação em vigor, mediante a colocação 

de questões e respostas, simplificando, nesta 

medida, o entendimento de todas as matérias 

pertinentes, neste domínio.  

É um instrumento que se destina, igualmente, 

aos Representantes dos Trabalhadores para a 

Segurança e Saúde no Trabalho que no 

desenvolvimento da sua atividade se deparam 

com situações de incumprimento de 

responsabilidades ou de necessidade de 

esclarecimento de questões relativas à 

reparação, à reabilitação e reintegração 

profissional, por parte dos/as trabalhadores/as 

que representam no exercício das suas 

funções. 

Consulte o nosso Guia. 

 

 

Blogue UGT 

Segurança e Saúde no Trabalho 
 

 

A UGT iniciou recentemente uma 

experiência na blogosfera criando um 

blogue que pretende ser um espaço de 

informação e reflexão sobre a Segurança 

e Saúde no Trabalho e que se destina ao 

público em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

Até à data foram publicados 45 “posts” 

abordando matérias diversas foram 

contudo, os “posts” relacionados com a 

saúde mental e os riscos psicossociais que 

têm uma maior procura por parte dos 

leitores. O SST-UGT tem divulgado 

oportunamente estudos, estatísticas, links e 

outros documentos e notícias de interesse 

em matéria de segurança e saúde no 

trabalho. De assinalar que durante o mês 

de Janeiro, o S.S.T. teve 1413 visitantes. 

http://www.ugt.pt/Guia_Acidentes_Trabalho_SST.pdf
http://www.ugt.pt/Guia_DoencasProfissionais_SST.pdf
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Por isso, não podemos deixar de o 

convidar a visitar o nosso blogue. 

 

 

 

http://sst-ugt.blogspot.com/

