
A  Confederação Europeia de Sindi-

catos (CES) atualizou recentemente a 

sua lista de substâncias quimicas. A 

nova versão desta lista inclui 334 sub-

stâncias ou grupos de substâncias, ou 

seja mais 29 do que na versão ante-

rior. Esta lista identifica as substân-

cias cujo impacto sobre as doenças 

profissionais é potencialmente mais 

preocupante. Estas substâncias não 

sendo proibidas obrigam a que sejam 

respeitadas determinadas obrigações 

nomeadamente, ao nível da informa-

ção. A informação e os cuidados iner-

entes à utilização  destes produtos 

podem fazer toda a diferença em ter-

mos da saúde dos trabalhadores que 

os manuseiam daí, a importância da 

campanha agora lançada pela UE-

OSHA. As lideranças fazem a difer-

ença, em termos de saúde e segu-

rança no trabalho é, esta a conclusão de 

um estudo da OSHA que analisa casos de 

liderança empresarial para identificar os 

casos de  sucesso. Desta análise resultou a 

conclusão de que um dos princípios base é  

capacidade manifestada pela liderança de 

envolver de forma construtiva e partici-

pada os trabalhadores bem como a aber-

tura a processos inovadores. Estas são 

razões de sobra para incentivar os Sindica-

tos, Trabalhadores e seus Representantes 

a adoptar uma atitude proactiva em 

matérias como a segurança e saúde. 

Finalmente, sublinhamos o papel decisivo 

que os Sindicatos e os RT’SST podem as-

sumir na promoção de hábitos de vida 

saudável. 

 

 

 

 

Editorial 

 

Perigo: químicos!  

Novo conjunto de 

ferramentas alerta 

trabalhadores e 

empregadores para 

os pictogramas de 

perigo. 

A UE-OSHA acaba de 

lançar um novo con-

junto de ferramentas de 

informação e sensibili-

zação que chama a 

atenção para as altera-

ções da rotulagem das 

substâncias químicas. 

Estas ferramentas aju-

dam os trabalhadores e 

os empregadores a 

manusearem as subs-

tâncias perigosas com 

cuidado e a trabalharem 

em segurança. 

O novo conjunto de fer-

ramentas inclui o filme 

«Perigo: químicos!», 

um cartaz e um folheto 

informativo.  

Os Estados-Membros 

têm vindo a implemen-

tar novos pictogramas 
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de perigo para os produtos quími-

cos no âmbito de um sistema har-

monizado a nível global.  

Porém, segundo dados recentes da 

Agência dos Produtos Químicos, 

muitos desses pictogramas não 

são reconhecidos nem o seu sig-

nificado é devidamente entendi-

do. 

Cerca de 15 % dos trabalhado-

res na Europa referem que 

lidam diariamente com substân-

cias perigosas no trabalho. Bas-

ta uma única exposição a algu-

mas destas substâncias para 

prejudicar a saúde dos trabalha-

dores, com efeitos que podem ir 

de uma ligeira irritação dos 

olhos ou da pele até à asma, a 

problemas dos órgãos reprodu-

tores, malformações do feto e 

cancro.  

Assim sendo, pretende-se com 

estas ferramentas assegurar 

que os trabalhadores e os 

empregadores conheçam bem 

os pictogramas de perigo dos 

produtos químicos e manu-

seiem as substâncias perigosas 

com a devida precaução. 

Napo participa numa série de 

pequenos filmes trabalhando com 

produtos químicos, incluindo pro-

dutos irritantes, inflamáveis, corro-

sivos, tóxicos ou perigosos para o 

ambiente. A cada filme segue-se 

uma breve sequência sobre como 

evitar acidentes através de práti-

cas de trabalho seguras. 

 
Descarregar o folheto informativo 

Descarregar o cartaz 
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15 % dos 

trabalhadores na 

Europa referem que 

lidam diariamente 

com substâncias 

perigosas no 

trabalho 

Trabalhar em 
Segurança 

 

https://osha.europa.eu/pt/publications/promotional-material/clp-leaflet
https://osha.europa.eu/pt/publications/promotional-material/clp-poster


Um novo Relatório da 

OSHA aborda os fato-

res de liderança 

empresarial que se 

encontram na base do 

sucesso das politicas 

de SST. O relatório 

analisa a bibliografia 

existente sobre o tema 

da liderança em maté-

ria de SST e examina 

os resultados de 16 

estudos de caso de 

empresas de toda a 

UE, identificando fato-

res de sucesso e 

exemplos de boa lide-

rança em matéria de 

SST, tais como abor-

dagens inovadoras e o 

papel das partes inte-

ressadas. 

 

Importância de uma 

Boa Liderança 

 

A direção da empresa 

deve demonstrar lide-

rança na prevenção 

dos riscos para a 

segurança e saúde no 

trabalho. São aponta-

dos três princípios 

subjacentes à gestão 

que são fundamentais 

para o reforço da 

segurança e saúde, a 

saber: 

• Liderança forte e efi-

caz; 

• Envolvimento e par-

ticipação construtiva 

dos trabalhadores; 

• Avaliação contínua e 

de atualização. 

 

 1. Liderança forte e 

eficaz 

 

A liderança constitui 

uma condição para o 

êxito. Qualquer abor-

dagem preventiva só 

pode dar frutos se for 

apoiada pela direção. 

Esta abordagem pre-

ventiva pode recolher 

orientação e contribu-

tos de uma liderança 

forte e visível e de 

gestores empenhados 

a todos os níveis, dei-

xando assim claro 

para todos que a 

segurança e a saúde 

constituem questões 

estratégicas dentro da 

empresa. 

 

 

2. Envolvimento e 

participação cons-

trutiva dos traba-

lhadores 

 

O processo bidirecio-

nal de envolvimento e 

participação construti-

va dos trabalhadores é 

importante para o êxi-

to das iniciativas de 

gestão. 

De acordo com a legis-

lação da União Euro-

peia, os empregadores 

devem consultar os 

seus trabalhadores 

sobre segurança e 

saúde no trabalho, o 

que inclui: informa-

ção; instrução e for-

mação; e a consulta 

aos trabalhadores e 

aos seus representan-

tes. 

Consoante as exigên-

cias vigentes a nível 

nacional, os emprega-

dores podem ser obri-

gados a criar comis-

sões de segurança e o 

cargo de representan-

te dos trabalhadores. 

Liderança e Segurança e Saúde no Local de Trabalho: Estudos de caso  

Page 3 

Volume 2, número 6 

Princípios 

fundamentais 

para o reforço 

da segurança e 

saúde: 

 

Liderança 

forte e eficaz; 

Envolvimento 

e participação 

construtiva 

dos 

trabalhadores; 

Avaliação 

contínua e de 

atualização 



Os trabalhadores e os seus 

representantes são motivados a 

participar no processo decisório 

em matéria de segurança e 

saúde. 

Uma comunicação eficaz no 

sentido ascendente é funda-

mental: os trabalhadores são 

ouvidos e as suas opiniões são 

tidas em consideração. Igual-

mente importante é o facto de 

os trabalhadores aceitarem as 

suas responsabilidades no que 

respeita ao cumprimento das 

normas em matéria de segu-

rança e saúde no trabalho e 

dialogarem com a direção de 

uma forma construtiva e útil.  

Este processo bidirecional cria 

uma cultura em que as relações 

entre empregadores e trabalha-

dores assentam na colabora-

ção, na confiança e na resolu-

ção conjunta dos problemas. 

Uma vez implementada, esta 

cultura possibilita melhorias 

potenciais na área da seguran-

ça e saúde. 

A participação dos trabalhadores é 

particularmente valiosa durante: 

• a avaliação de riscos; 

• o desenvolvimento das políticas 

e das intervenções; 

• a apresentação de observações 

pertinentes no decurso da forma-

ção e da implementação de medi-

das. 

Ponto 3. Avaliação contínua e 

de atualização 

A monitorização e a comunicação 

constituem ferramentas vitais 

para o reforço da segurança e 

saúde no trabalho.  

Um bom sistema de avaliação e 

atualização inclui os seguintes ele-

mentos: 

• Procedimentos destinados a 

transmitir falhas importantes em 

matéria de segurança e saúde aos 

membros do conselho de adminis-

tração e aos empregadores logo 

que tal seja viável; 

• Sistemas de recolha e comunica-

ção de dados exatos e atempados 

relativos a incidentes, tais 

como, as taxas de acidentes 

e de doenças profissionais; 

• Mecanismos destinados a 

suscitar e incorporar os pon-

tos de vista e as experiên-

cias dos trabalhadores; 

• Relatórios periódicos sobre 

o impacto dos sistemas de 

prevenção, nomeadamente 

dos programas de formação 

e manutenção, na SST; 

• Auditorias regulares para 

avaliar a eficácia dos contro-

los e da gestão dos riscos; 

 • Avaliações do impacto 

que mudanças como, por 

exemplo, novos processos 

de trabalho, procedimentos 

ou produtos têm na segu-

rança e saúde no trabalho; 

• Procedimentos eficazes 

para dar cumprimento a 

requisitos legais novos ou 

alterados. 

Aceda ao Relatório Aqui  
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… este processo  

possibilita melhorias 

potenciais na área da 

segurança e saúde. 

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/leadership-and-occupational-safety-and-health-osh-an-expert-analysis
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/leadership-and-occupational-safety-and-health-osh-an-expert-analysis


A Organização 

Internacional do 

Trabalho (OIT) 

disponibilizou o 

primeiro Relatório 

Mundial sobre 

Trabalhadores(as) 

Domésticos(as) 

no mundo.  

O estudo refere 

que existem perto 

de 53 milhões de 

pessoas a traba-

lhar em atividades 

domésticas, e cha-

ma a atenção para 

o facto de muitos 

milhões destas 

pessoas trabalha-

rem sem proteção. 

um guião prático de 

apoio à atividade 

inspetiva, com vista 

à identificação de 

situações de discri-

minação e não cum-

primento de legisla-

ção laboral em 

matéria de igualda-

de de género, bem 

como um referencial 

de formação em 

igualdade de género 

Esta publicação con-

junta da ACT – 

Autoridade para as 

Condições de Traba-

lho – e CITE – pre-

tende criar ferra-

mentas que auxiliem 

o trabalho dos/as 

inspetores/as na 

identificação objeti-

va de práticas discri-

minatórias. Faz par-

te desta publicação 

dirigido a inspetores/

as do trabalho.  

 

Aceda à publicação 

Aqui   

Checklist sobre a 

Dimensão de Géne-

ro na Segurança e 

Saúde do Trabalho,  

uma publicação do 

Departamento de SST 

da UGT. 

 

OIT 

 
Relatório Mundial sobre Trabalhadores (as) Domésticos (as) no mundo 

ACT / CITE 

Instrumentos de Apoio à Ação Inspetiva no 
Combate à Discriminação de Género no 
Trabalho  
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Via, MAP Migrant domestic 

workers in Thailand  

http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/publics/Instrumentos_apoio_combate_discrimin.pdf
http://www.ugt.pt/SST_08_03_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_08_03_2012.pdf
http://www.ugt.pt/SST_08_03_2012.pdf
http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/publics/Instrumentos_apoio_combate_discrimin.pdf
http://www.ugt.pt/SST_08_03_2012.pdf
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Comissão Europeia 

 

 

PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR 

Estamos na net! 

sst-ugt.blogspot.com 

 

 

Dependências 
 

Com  o apoio de            Departamento de  

 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

A Comissão Europeia designa 2013 «Ano 

Europeu Dos Cidadãos» O objetivo do Ano 
Europeu dos Cidadãos consiste em facilitar 

aos cidadãos da União o exercício do seu 
direito de circular e residir livremente no 
território da UE, assegurando um fácil 

acesso às informações sobre os seus direi-
tos. 

2013 o Ano Europeu dos Cidadãos 

Tendo em conta que o local de trabalho é 

um espaço de excelência para atuar 
sobre os problemas das dependências e 

promoção de hábitos de vida saudáveis a 
UGT, no âmbito do Fórum Nacional 
Álcool e Saúde, está a promover uma 

campanha com o objetivo de  prevenir o 
consumo de álcool e drogas em meio 

laboral, e tendo presente que este pro-
blema deve ser objeto de uma interven-
ção global, integrada e participada envol-

vendo sindicatos, trabalhadores e seus 
representantes para a SST,  bem como 

os órgãos de decisão da empresa e seus 
serviços de SST. 
Folheto disponíveis aqui e aqui. 

http://www.ugt.pt/SST_Cartaz_AUniaoPelaVida_TrabalhoSemAlcooleDrogas.pdf
http://www.ugt.pt/SST_Diptico_AUniaoPelaVida.pdf
http://www.ugt.pt/SST_triptico_TrabalhoSemAlcooleDrogas_PorTiepelosOutros.pdf

