
Nesta edição destacamos 
a ferramenta de avaliação 
de riscos OIRA para o 
setor dos cabeleireiros, 
uma primeira de outras que 
se encontram a ser prepa-
radas pelo Ponto Focal 
Nacional da Agência de 
Bilbao em colaboração 
com os Parceiros Sociais. 
 
A ACT em parceria com os 
representantes setoriais, 
encontra-se a desenvolver 
uma campanha para a 
melhoria das condições de 
trabalho no setor do calça-
do, na qual o SINDEQ -
sindicato associado à UGT 
- é parceiro de campanha. 

Destacamos, ainda, pela 
importância da problemáti-
ca, bem como pela inova-
ção do instrumento, as 
conclusões do 1.º Inquérito 
Nacional sobre Discrimina-
ção associada ao vírus da 
SIDA. 
 
Por último, a destacar a 
Campanha para a preven-
ção de riscos profissionais 
que a UGT vai desenvol-
ver, a partir do próximo 
mês de janeiro, com a 
Escola Profissional Agosti-
nho Roseta e a ACT, junto 
dos jovens alunos desta 
escola.  
 
 

 

Gabinete de SST 
 

 

Editorial 

OiRA - Avaliação de riscos para os salões 

de cabeleireiro 

Já se encontra disponível o 

instrumento de avaliação de 

riscos OIRA para o setor dos 

cabeleireiros. Esta ferramenta 

é gratuita e pode ser utilizada 

online por todos os profissio-

nais de cabeleireiro que pre-

tendam avaliar os riscos no 

seu local de trabalho. 

O Relatório final da avaliação 

de riscos, impresso a partir da 

ferramenta, deverá ser assina-

do pelo técnico ou técnico 

superior de segurança do tra-

balho, ou pelo empregador ou 

trabalhador designado (no 

caso do estabelecimento ou 

conjunto de estabelecimen-

tos distanciados até 50km 

do de maior dimensão, 

empregar no máximo 9 

trabalhadores).  

 

Aceda a esta ferramen-

ta Aqui. 
 

União Geral de Trabalhadores 

janeiro 2014 
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Porque  os acidentes não Porque  os acidentes não 

acontecem só aos outros,   acontecem só aos outros,   

prevenir é o melhor prevenir é o melhor 

remédio...remédio...  

 

A Todos os nossos 
leitores…. 
 
 
Desejamos uma 
ano de 2014 em 

Segurança! 

https://client.oiraproject.eu/pt/cabeleireiro/cabeleireirofinal/@@login?came_from=https://client.oiraproject.eu/pt/cabeleireiro/cabeleireirofinal
http://osha.europa.eu/pt/teaser/the-online-interactive-risk-assessment-oira-project-on-film


concordar até fevereiro 
2014 sobre o conteúdo 

que definem os requisitos 

para a construção e a 
segurança deste tipo de 

veículos.  
 

Devem incluir assuntos 
tais como a posição do 

banco do motorista, os 

cintos de segurança, os 
espelhos e as estruturas 

Em março de 2013, entrou em 
vigor um novo regulamento da UE 

sobre a comercialização de veículos 

agrícolas e florestais. O principal 
objetivo desta legislação é assegu-

rar que os veículos novos coloca-
dos no mercado oferecem um ele-

vado nível de segurança e de pro-
teção ambiental.  

 

O regulamento estabelece um con-
junto de requisitos gerais de segu-

rança. Os Estados-Membros devem 

de proteção de capota-
mento . 
 
A ETUI convida os sindicatos 
nacionais a expressarem as 
suas opiniões para que as 
autoridades tenham mais em  
conta os fatores ergonómi-
cos e o interface entre 

homem - máquina.  
 
 

Consulte o Regula-

mento Aqui. 
 

Segurança de Veículos Agrícolas 

Campanha para a Melhoria Contínua das Condições de Trabalho na 

Indústria do Calçadodo Calçado 

 
A ACT encontra-se a desenvolver uma  Campanha para a Melhoria Contínua das Condições de Trabalho na 
Indústria do Calçado em conjunto com os parceiros sociais setoriais, na qual o SINDEQ é parceiro de Cam-
panha. 
 
Esta campanha encontra-se inserida no Plano de Atividades 2013 - 2014 e tem como objetivo estratégico a 
promoção da melhoria das condições de trabalho neste setor de atividade.  
 
Este objetivo estratégico consubstancia-se nos seguintes objetivos operacionais: 

 Combater os riscos para a SST com vista à redução da sinistralidade laboral e incidência de doenças 
profissionais, a saber: 

 
Os riscos químicos, em especial associados à utilização de colas e solventes; 
Os riscos mecânicos associados à utilização de equipamentos de trabalho; 
Os riscos ergonómicos resultantes do trabalho repetitivo, de posturas incorretas e de movimentação de car-
gas; 
Os riscos psicossociais relacionados com as interações negativas que o trabalho e a sua organização podem 
encerrar, 
 

 Reforçar o nível de cumprimento das prescrições legais relativas à prevenção dos referidos riscos; 

 Contribuir para a melhoria qualitativa e quantitativa da informação disponível para as empresas do 
setor e seus trabalhadores; 

 Divulgar boas práticas em matéria de prevenção de riscos profissionais; 

 Promover o reforço da capacidade de intervenção dos Parceiros Sociais do setor; 

 Melhorar a capacidade de comunicação e de atuação da ACT. 

 
Programa enquadrador da Campanha 
 
Materiais da Campanha 
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Estamos 

na net! 

sst-

ugt.blogsp

ot.com 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:060:0001:0051:FR:PDF
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Campanha%20Indústria%20Calçado_Programa%20Enquadrador.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/campanhas/Campanhamelhoriacontinuadascondicoesdetrabalhonaindustriadocalcado/Paginas/default.aspx


contou com a participa-

ção de 1102 seropositi-

vos no início deste ano 

em entrevistas feitas em 

hospitais e associações. 

 

Quatro em cada dez 

revelaram ter vivido 

nos últimos 12 meses 

pelo menos uma situa-

ção de exclusão ou 

discriminação relacio-

nada com o VIH, num 

total de 912 situações. 

 

 A maioria acontece em 

contexto laboral, num 

Quatro em cada dez 
seropositivos dizem-se 
alvo de exclusão ou dis-
criminação. Associa-
ções querem tornar lei 
mais eficaz.  

São uma minoria os 

seropositivos que parti-

lham o resultado do tes-

te ao VIH no trabalho, 

mas é neste contexto 

que quem o faz mais 

sente a discriminação.  
  

Esta é uma das conclu-

sões do primeiro inqué-

rito nacional sobre dis-

criminação associada 

ao vírus da sida, que 

total de 350 casos. Há mesmo 31 

pessoas que dizem ter sido despe-

didas nos últimos 12 por serem 

seropositivas, 56 a quem foi recu-

sada uma oportunidade de traba-

lho e 197 a quem foram alteradas 

funções. 

 

 

 

Saiba Mais Aqui. 

 

Estudo STIGMA INDEX vai analisar as experiências vividas 

por pessoas com VIH/SIDA 
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O STIGMA INDEX – Índice do Estigma das pessoas que vivem com VIH é um estudo internacional reali-

zado pela primeira vez em Portugal. O objetivo é “sistematizar as informações sobre estigma, discrimi-

nação e direitos das pessoas que vivem com VIH/SIDA, o grau e as formas que assumem em dife-

rentes países, contribuindo para a missão das organizações que as defendem e será utilizado como 

um instrumento de advocacia pelos direitos das pessoas com VIH”.  

O trabalho é realizado com inquéritos dirigido por e para pessoas que vivem com a infeção pelo VIH, “sobre a 

forma como viver com a infeção afeta todas as dimensões das suas vidas. 

Nos questionários são abordas diferentes áreas, tais como a experiência do estigma e da discriminação e as 

suas consequências; acesso ao trabalho e aos serviços; estigma interno; direito, leis e políticas; mudança efeti-

va; teste ao VIH; exposição e confidencialidade; tratamento; ter filhos e problemas e desafios. 

 

Saiba mais Aqui. 
 

 
Conclusões do 1.º Inquérito Nacional sobre Discriminação associada ao 

Vírus da Sida  

http://gatportugal.org/content/default.asp?idcat=NoticiasGerais&idCatM=Actualidades&idContent=A64C73A8-1EB0-4682-87CB-781664047988
http://www.sermais.pt/content/default.asp?idcat=stigmaIndexPortugal&idCatM=Investigacao&idContent=D8AAEB38-0258-46EF-9570-6FA004E107CF
http://4.bp.blogspot.com/-2MAEnxPqMb8/Up8gcc0yb2I/AAAAAAAABOc/T7QgaXvIeNg/s1600/tpInvestigStigmaIndex_Intro%255B1%255D.gif


 

A UGT, juntamente com a EPAR e a ACT vão de-

senvolver uma Campanha conjunta de sensibiliza-

ção e informação sobre prevenção de riscos profis-

sionais junto de jovens.  

 

É fundamental chegarmos junto dos jovens estimu-

lando a sua capacidade individual de identificação 

dos perigos e consequente eliminção ou redução 

dos riscos, numa perpetiva de promoção da Cultura 

de Prevenção e segurança, para que as novas gera-

ções de trabalhadores entrem no Mercado de tra-

balho com mais conhecimento e sensibilidade para 

a segurança e saúde no trabalho. 

 

Acreditamos que é com os jovens que se constrói o 

futuro... 

 

Campanha da Escola para o Trabalho em 

Segurança.  

União Geral de Trabalhadores 

Publicações recentes da UGT 

PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR... 

Prevenir é a Melhor Solução!  

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 encarada como uma responsabilidade 
sindical, devendo ter uma presença crescente 
nas plataformas de negociação coletiva.  
 
A UGT publicou recentemente  um levan-
tamento de clausulado sobre a temática 
do álcool e drogas nas Convenções publi-
cadas em 2012   
 
 
 
Disponível Aqui. 

Novidades do Departamento de SST 

http://www.ugt.pt/SST_04_11_2013.pdf

