
 

 

Sinistralidade laboral -  nos 

primeiros seis meses do ano  

ocorreram  (de acordo com as 

nossas fontes) 56 acidentes  de 

trabalho  mortais, a maior parte  

dos quais nos setores  da  con-

strução civil  e da agricultura. 

Estes dados não podem deixar de 

constituir uma preocupação pois, 

mostram uma tendência para o 

crescimento numa altura em que 

as actividades económicas estão 

em plena contração o que parece 

indicar que  há um menor investi-

mento em formação/ prevenção. 

Nesta perspectiva  as acções 

pedagógicas e fiscalizadoras da 

ACT são uma necessidade in-

questionável. 

O Grupo Pompidou*— sob a 

égide do Conselho da Europa -   

reuniu-se para analisar e propor  

modos de atuação relativamene  

aos procedimentos  a adotar  na 

luta contra o uso das substâncias 

psicotrópicas (álcool, medica-

mentos e drogas) no local de 

trabalho.  Esta é  uma questão de 

saúde que deve ser encarada de 

frente pelos sindicatos. 

Como conciliar a luta contra estes 

tipos de substâncias, causadoras 

de acidentes com o dever de pro-

teger a  privacidade dos trabalha-

dores? Como fazer uma interven-

ção que mais do que punitiva seja  

preventiva? Quais os factores 

presentes no local de trabalho que  

potenciam o consumo? Qual deve 

ser o papel dos representantes dos 

trabalhadores para a SST neste 

domínio? Como devem as con-

venções coletivas acautelar por 

um lado a segurança, e por outro,  

a privacidade?  

CT 

*Ver Declaração Final aqui  

Editorial 

OiRA— avaliar os riscos 

O OiRA é uma aplicação 
web gratuita e de fácil utili-
zação que pode ajudar as 
micro e pequenas empre-
sas a implementar um pro-
cesso de avaliação de ris-
cos por etapas.  
 
O vídeo apresenta uma 

panorâmica das atividades 
do OiRA e mostra as pri-
meiras impressões de par-
ceiros OiRA relevantes.  
 
A EU-OSHA fornece gratui-
tamente o gerador de ferra-
mentas aos intermediários 
(autoridades nacionais, 

parceiros sociais) interes-
sados em desenvolver as 
suas próprias ferramentas 
OiRA.  
 
O projeto foi lançado em 
2011 durante o XIX Con-
gresso Mundial sobre 
Segurança e Saúde no 
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Porque  os acidentes não Porque  os acidentes não 

acontecem só aos acontecem só aos 

outros,   outros,   prevenir é o prevenir é o 

melhor remédio. melhor remédio.   

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Documents/P-PG-Work%282012%293rev1_DrugsAtWork_Final-Declaration_en.pdf


Trabalho. Entretanto, a 
primeira ferramenta desti-
nada a cabeleireiros, no 
Chipre, foi publicada no 
final de 2011, e outras se 
seguirão em breve. 
 
Para aceder ao vídeo  
Consulte 
 

a Agência Europeia para 
a SST pretende dissemi-
nar em 2012 em que se 
assinala o Ano Europeu 
do Envelhecimento Ativo 
e da Solidariedade entre 
Gerações. Ao longo do 
ano, a Agência publicará 
uma série de produtos e 
artigos de informação no 

A segurança e saúde no 
trabalho tem um papel 
crucial a desempenhar na 
garantia de um envelheci-
mento ativo através de 
uma vida profissional com 
melhores condições e 
mais longa.  
 
É esta a mensagem que 

seu sítio web, e passará a 
mensagem em eventos 
públicos e conferências. 
 
 
Visite o site da Agência 
sobre o envelhecimento 
ativo  
 

Cont. 

Preservar a saúde para viver melhor 

Estudo OSHA 

Conciliar vida pessoal e profissional, uma tarefa impossível? 

peito apenas aos trabalha-

dores, uma vez que também 

as empresas onde eles tra-

balham acabam por ser pre-

judicadas.  

A Agência publicou uma 

ficha técnica sobre as ques-

tões familiares e a concilia-

ção entre a vida profissional 

e a vida pessoal e familiar, 

na qual são abordadas as 

causas e as consequên-

cias dessas dificuldades e 

sugeridas medidas con-

cretas que podem ser 

adotadas por empregado-

res e trabalhadores para 

fazer face ao problema. 

 
Esta Ficha Técnica está 
disponível aqui. 
 

As dificuldades na conci-

liação entre a vida pro-

fissional e a vida pes-

soal e familiar são um 

problema premente 

numa Europa em que 

mais de um quarto dos 

trabalhadores afirma 

senti-las num ou noutro 

aspeto. Não é, aliás, um 

problema que diga res-
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… mais de um quarto 

dos trabalhadores na 

Europa afirma  ter 

dificuldades em 

conciliar a vida 

familiar  com a vida 

profissional... 

http://www.youtube.com/watch?v=WGOGNSsUQno&feature=youtu.be
http://osha.europa.eu/pt/priority_groups/ageingworkers/index_html
http://osha.europa.eu/pt/priority_groups/ageingworkers/index_html
http://osha.europa.eu/pt/priority_groups/ageingworkers/index_html
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-57-family-issues-work-life-balance
http://osha.europa.eu/pt/teaser/the-online-interactive-risk-assessment-oira-project-on-film


A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) publicou 
duas brochuras sobre 
questões relacionadas 
com o género e as condi-
ções de trabalho.  
 
A primeira fornece uma 
panorâmica geral das 
diferenças e desigualda-
des de tratamento no tra-
balho e na saúde entre 
homens e mulheres, 
salientando questões de 
particular importância 
para as mulheres. Apre-

senta recomendações de 
ações a desenvolver a 
diferentes níveis: gover-
no, empregadores, traba-
lhadores e investigadores 

 
A segunda constitui um 
recurso prático dirigido a 
empregadores e repre-
sentantes dos trabalhado-
res que visa orientá-los e 
dotá-los de instrumentos 
de apoio à criação de 
locais de trabalho saudá-
veis e equitativos para 
homens e mulheres sem 

deixar de dar a atenção 
necessária aos proble-
mas que afetam principal-
mente as mulheres. 
 

Consulte os documentos 
em: 
1 - Género, Trabalho e Saú-

de.  

2 - Criação de locais de tra-

balho saudáveis e equitati-

vos para mulheres e homens 

3 - Informação da EU-

OSHA sobre as mulheres e a 

saúde no trabalho 

Esta Portaria vem regula-
mentar, na área do 
emprego as profissões de   
Técnico Superior de 
Segurança e Higiene do 
Trabalho e de Técnico de 
Segurança e Higiene do 
Trabalho. 
Portaria n.º 55/2012 de 9 
de março 

A presente portaria espe-
cifica as profissões regu-
lamentadas abrangidas 
na área do emprego e 
designa a respetiva auto-
ridade competente para 
proceder ao reconheci-
mento das qualificações 
profissionais, nos termos 
da Lei n.º 9/2009. 

OMS 

Género e Condições de Trabalho 

Profissões regulamentadas 

AGENTES QUÍMICOS  
 Proteção dos trabalhadores com nova legislação. 

 
 
Este diploma decorre da 
transposição de várias 
diretivas comunitárias 
transpondo para a legisla-
ção nacional a última 
Diretiva 2009/161/UE da 
Comissão que estabelece 
uma terceira lista de valo-
res limite de exposição 
profissional. 
 

 
No passado dia 6 do 
corrente mês de Feve-
reiro foi publicado o 
Decreto-Lei nº 24/2012 
que consolida as pres-
crições mínimas em 
matéria de proteção dos 
trabalhadores contra os 
riscos para a segurança 
e saúde devido à expo-
sição a agentes quími-
cos no trabalho. 
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Dotar os locais de trabalho 

saudáveis e equitativos 

para homens e mulheres  

Decreto Lei 24/2012— 

prescrições mínimas 

em materia de proteção 

dos trabalhadores  

contra os riscos para a 

segurança e saúde 

devido à exposição de 

agentes químicos no 

trabalho 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501729_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501729_eng.pdf
http://www.who.int/occupational_health/publications/Protecting_Workers_Health_Series_No_11/en/index.html
http://www.who.int/occupational_health/publications/Protecting_Workers_Health_Series_No_11/en/index.html
http://www.who.int/occupational_health/publications/Protecting_Workers_Health_Series_No_11/en/index.html
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/gender
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/gender
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/gender
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/05000/0106501065.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/05000/0106501065.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02600/0058000589.pdf


O álcool e as drogas representam um problema sério 

para uma percentagem significativa da população 

ativa (5% -20% dos trabalhadores), com especial in-

cidência em alguns setores e profissões. 

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 

de Vida e de Trabalho desenvolveu este Estudo com 

base em relatórios nacionais apresentados pelos corre-

spondentes do Observatório Europeu das Condições de 

Trabalho (EWCO). 

O estudo foi compilado com base em relatórios indi-

viduais, sendo que o texto de cada um destes relatórios 

nacionais encontra-se disponível na página Web do 

EUROFOUND. O relatório português encontra-se dis-

ponível para consulta, aqui.  

União Geral de Trabalhadores 

 

- Os esforços para superar a considerável 

disparidade no que toca às diversas regula-

mentações nacionais tornam necessário o 

estabelecimento de um ”nível comum” entre 

os vários países, por forma a conferir um 

grau de homogeneidade aos direitos e às 

obrigações dos trabalhadores e empre-

gadores, nesta matéria; 

- O estabelecimento de um acordo coletivo 

entre os parceiros sociais a nível nacional, 

setorial e empresarial pode ser a forma mais 

adequada para lidar com o problema.  

 

Consulte o estudo, aqui. 

 

- O uso de álcool e drogas em relação ao tra-

balho (tanto no local de trabalho como com 

repercussões para o trabalho) é um problema 

grave que exige uma análise mais aprofun-

dada pelas autoridades europeias e nacionais; 

- Embora a legislação pretenda proibir ou 

controlar a abuso de álcool /drogas no local de 

trabalho, é vital serem encetadas abordagens 

preventivas que devem ser intensificadas para 

evitar a extensão do problema. Devem, igual-

mente ser intensificadas as iniciativas com 

vista ao tratamento de trabalhadores por forma 

a poderem voltar à sua atividade normal de 

trabalho; 

 

 

 

PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR 

Estamos na net! 

sst-ugt.blogspot.com 

EUROFOUND 

 

Apresenta estudo sobre uso de álcool e drogas nos locais de trabalho  

Algumas conclusões deste Estudo 

Com  o apoio de            Departamento de  

 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

A defesa dos trabalhadores é um dos objetivos prioritários 

da ação sindical. O  uso/abuso de substâncias psicoativas 

no local de trabalho é uma questão de saúde. 

Neste sentido, a prevenção dos consumos deve ser encara-

da como uma responsabilidade sindical, devendo ter uma 

presença crescente nas plataformas de negociação coleti-

va.  

A UGT publicou recentemente  um levantamento de 

clausulado sobre a temática do álcool e drogas nas Con-

venções publicadas entre 2008-2010. Disponível aqui. 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1111013s/pt1111019q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef12231.htm
http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=156

