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Nesta edição destacamos 
os resultados da Sonda-
gem de Opinião sobre SST 
desenvolvida pela Agência 
Europeia para a SST que 
nos fornece dados impor-
tantes sobre a forma como 
os trabalhadores europeus 
e portugueses percecio-
nam o seu ambiente de 
trabalho.  
 
Tendo em conta a carência 
de dados nacionais sobre 
as questões relativas à 
SST, o Departamento de 
SST compilou, na publica-
ção que aqui se dissemina, 
os dados relativos ao nos-
so país.  
 

Realizar uma Campanha 
sobre Segurança e Saúde 
no Trabalho é agora mais 
fácil, já que a Agência 
Europeia para a SST dis-

ponibiliza uma mala de fer-
ramentas que ajudam à 
estruturação de campa-
nhas desta natureza, forne-
cendo exemplos práticos 
que podem ser seguidos.  
 

A todos os que se interes-
sam pela Prevenção de 
Riscos Profissionais sugeri-
mos a sua consulta! 
 

Um relatório recente da EU
-OSHA identifica as princi-
pais prioridades da investi-
gação em SST sinalizando 
as questões mais importan-
tes que devem ser objeto 
de estudo para os próxi-
mos anos, enfatizando que 
a pesquisa e a investiga-
ção em matéria de SST 
pode contribuir para a con-
cretização dos objetivos 
fixados pela Estratégia da 
Europa 2020. 

Editorial 

Novo Relatório da Agência Europeia para a SST identifica as principais 

prioridades da investigação no âmbito da segurança e saúde no trabalho 

O Relatório identifica as questões mais importantes para a investigação em segurança e 
saúde no trabalho (SST) para os próximos anos. Essas questões inserem-se em quatro 
áreas temáticas:  
 
- Alterações demográficas - trabalho sustentável para uma vida mais saudável; 
 
- Globalização e mudanças no mundo do trabalho - contribuição para a investigação em 
matéria de SST para o crescimento sustentável e inclusivo; 
 
- Novas tecnologias seguras -  um pré-requisito para o crescimento sustentável; 
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nhas desta natureza, for-
necendo exemplos práti-
cos que podem ser segui-
dos.  
 
A Agência Europeia para 
a SST criou este instru-
mento para fornecer um 
guia passo-a-passo de 
como programar e execu-

Realizar uma Campanha 
sobre Segurança e Saú-
de no Trabalho é agora 
mais fácil.  
 
A Agência Europeia para 
a SST disponibiliza no 
seu site uma mala de fer-
ramentas que ajudam à 
estruturação de campa-

tar campanhas de pre-
venção eficazes.  
 
Aceda ao conteúdo da 
Mala de Ferramentas 
Aqui. 
 
  
 

Cont. 

 

Recomendações da Agência Europeia para a SST 

Como estruturar uma Campanha de SST 

 

NEWSLETTER SST 

- Novas ou crescentes exposições a agentes 
químicos ou biológicos - benefício de uma 
economia inteligente e sustentável. 
  
O Relatório realça também a importância da 
comunicação dos riscos e da materialização 
da investigação em SST em soluções práti-
cas no local de trabalho. 
  
Esta abordagem foi escolhida para enfatizar 
o facto de que a pesquisa e a investigação 
em matéria de SST pode contribuir para a 
concretização dos objetivos fixados pela 
Estratégia da Europa 2020.  
  
Este Relatório destaca, igualmente, os desa-
fios económicos, sociais e tecnológicas glo-
bais que a União Europeia (UE) está enfren-
tando, tendo como objetivo mostrar o seu 
impacto sobre o mundo do trabalho e, con-
sequentemente, sobre as prioridades da 
investigação em matéria de SST. 
  
A pesquisa no que toca à SST tem um papel 
fundamental para garantir a segurança, a 
saúde e o bem-estar no local de trabalho, na 
medida em que fornece argumentos e evi-
dências científicas sobre os quais as políti-
cas eficientes e sustentáveis e as medidas 
de prevenção devem ser baseadas.  
 
A investigação nesta área é necessária para 
combater os efeitos negativos da globaliza-
ção sobre as empresas e seus trabalhado-
res no contexto da evolução demográfica.  

A vida mais longa no trabalho é uma 
necessidade económica e social. Assim 
sendo, a pesquisa pode contribuir para 
este objetivo e para o desenvolvimento 
de soluções que possam ajudar os traba-
lhadores a permanecer saudáveis. 
  
 As novas tecnologias têm um grande 
potencial para o desenvolvimento de uma 
economia mais segura e mais verde, mas 
a sustentabilidade das suas aplicações 
deve ser garantida.  
  
Isto porque as novas tecnologias só são 
sustentáveis se os potenciais riscos de 
segurança e saúde se encontrem devida-
mente controlados, o que. requer a sua 
permanente identificação e avaliação, 
bem como o desenvolvimento de solu-
ções preventivas.  
  
Num contexto de crise económica, a prio-
rização da investigação em matéria de 
SST e de uma melhor coordenação entre 
os diferentes institutos e centros de pes-
quisa torna-se necessária, sendo funda-
mental estabelecer prioridades conjuntas, 
as quais devem ser encorajadas.  
  
 
Aceda ao Relatório (em inglês) 
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https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit/about
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view
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A nova diretiva relativa à 
exposição dos trabalha-
dores aos campos ele-
tromagnéticos foi publi-
cada no Jornal Oficial da 
EU no passado dia 29 de 
junho de 2013. 
 
Os Estados-membros têm 
até ao dia 1 de julho de 
2016 para transpor as 
novas disposições. 
 
O novo texto tem em con-
ta as recomendações 
publicadas pela Comis-
são Internacional de pro-

teção Contra Radiação 
Não-Ionizante (ICNIRP), 
em 2009 e 2010 que 
introduz um sistema de 
valores-limite de exposi-
ção (VLE) “com base em 
considerações biofísicas 
e biológicas, em particu-
lar, com base em efeitos 
cientificamente bem esta-
belecidos a curto prazo e 
aguda diretos, ou seja, os 
efeitos térmicos e estimu-
lação elétrica dos tecidos” 
 
O texto não aborda os 
efeitos a longo prazo, 

uma vez que é considerado que 
não existem evidências científi-
cas. A diretiva também permite 
exceções nas aplicações médi-
cas que utilizam ressonância 
magnética para alguns setores 
especiais sujeitos à decisão de 
cada Estado-Membro, mas ape-
nas se as circunstâncias forem 
devidamente justificadas numa 
base de carater temporário.   

 
Consulte a nova Diretiva. 
 
Mais Informação Aqui. 
 

Nova Diretiva sobre a Exposição dos Trabalhadores a 
Campos Eletromagnéticos  

Campos Eletromagnéticos 
Proteger melhor os Trabalhadores Europeus! 

Breve Reflexão 

 
O compromisso alcançado com a nova Diretiva Comunitária sobre Exposição dos Trabalhadores a Campos 
Eletromagnéticos não integra as reivindicações dos Sindicatos sobre os efeitos a longo prazo sobre a saúde 
humana da exposição a campos eletromagnéticos. 
 
Relativamente a esta questão, parece-nos que ao não serem abordados os efeitos a longo prazo, incluindo os 
efeitos cancerígenos que podem resultar da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, para 
o qual não há dados científicos conclusivos, é fundamental a aplicação do princípio da precaução.  
 
Assim sendo, 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 proteção da saúde e segurança dos trabalhadores.  
 
É, pois, certo que a aplicação deste princípio garante a proteção dos trabalhadores contra os potenciais riscos 
derivados da exposição a campos eletromagnéticos. 
 
Reputamos como fundamental a urgência de ser desenvolvida pesquisa e avaliação científica relativamente aos 
efeitos a longo prazo, incluindo os efeitos cancerígenos. Importará, pois, desenvolver-se um trabalho sustentado 
de auscultação aos trabalhadores focado nas suas queixas, nos efeitos sobre a sua saúde e consequências, 
por forma a aferir os eventuais efeitos a longo prazo. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:EN:PDF
http://www.etui.org/en/Topics/Health-Safety/News/New-directive-on-workers-exposure-to-electromagnetic-fields
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- Metade dos entrevistados (52%) esperam que a pro-
porção de trabalhadores com mais de 60 anos no seu 
local de trabalho aumente em 2020, apesar de uma 
percentagem significativa (43%) considerar que isso é 
improvável. 
  

- No cômputo geral, os trabalhadores com mais de 55 
anos consideram que é provável que haverá uma 
maior proporção de pessoas com mais de 60 anos no 
seu local de trabalho, em 2020 (59%), assim como 
aqueles com idade entre 35-54 anos (54%), embora 
apenas 45% dos jovens trabalhadores, com idades 
compreendidas entre 18-34, ter a mesma opinião 
 
- No geral e, no que se refere ao item “terem mais 
dias de baixa por motivo de doença”, 1 em cada 3 
trabalhadores europeus (35%) em toda a Europa con-
sidera que os trabalhadores mais velhos tendem a tirar 
mais dias de baixa devido a doença do que os outros 
trabalhadores, enquanto mais da metade (54%) mani-
festem a opinião contrária.  

União Geral de Trabalhadores 

- De acordo com os trabalhadores portugueses a reorganização do tra-
balho ou a insegurança no trabalho, bem como as horas de trabalho ou 
a carga de trabalho, são vistos como as causas mais comuns de stres-
se relacionado ao trabalho, tendo sido cada item selecionado por 4 em 
cada 10 trabalhadores (41%). 
 
- Verifica-se que 6 em cada 10 trabalhadores em Portugal (59%) consi-
dera que os casos de stresse relacionado ao trabalho são comuns no 
seu local de trabalho, sendo que 40% afirmam que é pouco comum.  

 
- Assim, 28% dos trabalhadores afirmam que o stresse relacionado com 
o trabalho é um problema muito comum nos locais de trabalho, o que 
representa quase o dobro da média europeia (16%). 

 
- Observa-se que 6 em cada 10 trabalhadores em Portugal (63%) afir-
mam que o stresse relacionado com o trabalho é bem gerido no seu 
local de trabalho, apesar de um terço (35%) discordarem.  

Em Portugal: 

- Em Portugal quase metade dos 
entrevistados (43%) consideram que 
a probabilidade dos trabalhadores 
com mais de 60 anos em seu local de 
trabalho aumente em 2020, apesar 
de 54% considerar que isso é impro-
vável. 
 
- Quase dois terços dos trabalhado-
res em Portugal (63%) considera que 
os trabalhadores com mais de 60 
anos são “ menos capazes de se 
adaptar às mudanças no trabalho” 
do que os outros trabalhadores, valor 
semelhante à média europeia - 60%.  
 

Sondagem de Opinião Pan-Europeia  sobre SST 

Dados relativos a Portugal 

 

 

Algumas conclusões do Inquérito 

Trabalhadores Europeus 

Com  o apoio de            Departamento de  

 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

O que pensam os trabalhadores portugueses sobre 

as suas condições de trabalho? 
 

O inquérito de opinião  sobre segurança e saúde no tra-

balho da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho explora as opiniões dos trabalhadores europeus 

e portugueses sobre as suas condições de trabalho. A 

sondagem oferece dados atuais sobre a perceção indivi-

dual do ambiente de trabalho, no que se refere: 

 

 Proporção de trabalhadores com idade superior a 

60 anos em 2020; 

 Perceção dos trabalhadores mais velhos; 

 Programas e políticas que permitem trabalhar até 

mais tarde; 

 Causas comuns de stresse relacionado com o tra-

balho; 

 Casos de stresse relacionado com o trabalho; 

 Gestão de casos de stresse relacionado com o tra-

balho. 

 

 

A UGT publicou recentemente  esta Compilação de 

Dados relativamente ao nosso país que podem ser consul-

tados Aqui. 

http://www.ugt.pt/SST_sondagemeuropeia_25_07_2013.pdf

