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Editorial
Destacam-se, neste número da nossa publicação, os
resultados do Inquérito Nacional às Condições de
Trabalho, uma velha reivindicação dos Parceiros Sociais
que encontra acolhimento na medida n.º 4 da Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2015—2020 elaborado com o objetivo de melhor
conhecermos as condições de trabalho em todo o
território de Portugal Continental.
Relembramos que foram concebidos e aplicados dois
questionários dirigidos, respetivamente, a entidades
empregadoras e a trabalhadores e trabalhadoras.

A Secretária Executiva,
Vanda Cruz
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Informações Nacionais
ACT celebra protocolo com o Instituto da Segurança Social, I.P.
A ACT celebrou, no passado dia 31 de março, um protocolo com o Instituto
da Segurança Social, I.P.
Este protocolo tem por objeto a definição das modalidades de cooperação
a estabelecer entre a ACT e o ISS, I.P., no âmbito da gestão, do tratamento e da recuperação de doenças ou incapacidades emergentes de riscos
profissionais e das atividades a desenvolver em prol dos interesses e objetivos mútuos de ambas as partes no âmbito da prevenção de riscos profissionais.

Consulte o protocolo aqui.

Visite o
nosso
Blog SST

Ficha de Investigação de doença profissional
A ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais,
constitui um indicador da existência de disfunções nos locais de trabalho, no que concerne à prevenção de riscos profissionais.
A informação recolhida, nomeadamente sobre as causas de uns e
outros, permitirá às organizações definir estratégias de correção bem
como implementação de novas medidas de prevenção.
No sentido de apoiar as organizações a melhorar o desempenho em
matéria de prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais, disponibiliza-se aqui dois instrumentos de recolha de informação.
Pode aceder à Ficha de Investigação de Doença Profissional Aqui.
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Novo vídeo do Napo – Avaliação de Riscos
O Napo, ciente da importância de se realizarem Avaliações de Riscos no Local
de Trabalho, convence o seu chefe para a sua realização. Tarefa que nunca foi
tão fácil graças ao OiRA.
Juntos identificam e avaliam os riscos para a segurança e saúde no trabalho e
tomam as medidas preventivas adequadas.
Seguindo o exemplo de Napo, e utilizando o instrumento interativo em linha de
avaliação de riscos - Oira, as micro e pequenas empresas podem começar a
gerir os riscos para a segurança e saúde. Cerca de 120 ferramentas OiRA
encontram-se já disponíveis para utilização. São adaptadas a 60 setores de
atividade e profissões e podem ser utilizadas pelo menos em 15 países. Muitas
mais estão a ser desenvolvidas.
Junte-se ao Napo e faça já a sua avaliação de riscos em linha!

Assista ao vídeo.

Visite o portal da OIRA
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Relatório das atividades de Promoção da Segurança e
Saúde no Trabalho de 2016
Já se encontra disponível, no portal da ACT, o Relatório das atividades
de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho de 2016.
O presente relatório visa dar cumprimento ao estipulado na Resolução da
Assembleia da República n.º 44/2001 de 7 de junho, que instituiu o dia 28
de Abril como Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho
(DNPSST).
Neste documento são feitas duas recomendações ao Governo:
(i) no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, a realização de uma campanha de informação, formação e
prevenção com o objetivo de reduzir os acidentes de trabalho e
(ii) a apresentação anual, à Assembleia da República, dos dados disponíveis
relativos à sinistralidade laboral e medidas tomadas e ações realizadas no
decurso do ano, assim como as previstas para o ano seguinte, na área da
prevenção e segurança no trabalho.

Aceda ao relatório Aqui.
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Soterramento: trabalho em valas
No âmbito da Campanha Ibérica para a prevenção dos acidentes de Trabalho, foi elaborado mais um suporte informativo sobre os riscos do soterramento: trabalho em valas.
O risco de soterramento encontra-se presente em inúmeros trabalhos de
construção e pode afetar, não só os trabalhadores, mas também terceiros.
O trabalho em valas comporta riscos de soterramento e caracteriza-se por
ser uma atividade com vários componentes: além da escavação do solo e
remoção de terras, existem situações de trabalho em profundidade e muitas
vezes, localiza-se em áreas que potenciam os riscos de acidentes, nomeadamente devido a desmoronamento, afundamento ou deslizamento de terras.
O risco de soterramento surge devido à não adoção de processos construtivos que constituam, eles próprios, proteção contra o risco de soterramento,
ou à ausência ou desadequação das soluções de contenção dos terrenos.
Aceda à monofolha Aqui.
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ACT apresentou Inquérito às Condições de Trabalho

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) apresentou no passado dia 7 de
abril, o Inquérito às Condições de Trabalho em Portugal Continental.

Divulgamos, na nossa publicação, alguns dados deste inquérito:
O inquérito às entidades empregadoras revela que mais de um quinto das 1004
entidades empregadoras inquiridas indica que nelas se realizam atividades ou trabalhos de risco elevado, das quais se destacam o trabalho em obras de construção
(11,4%) e trabalhos em altura (10,7%).
Este estudo revela também que aproximadamente 44% das entidades empregadoras referem dispor de um programa de promoção e vigilância da saúde. Destas, uma
ampla maioria (88,5%) faz exames periódicos (anuais ou bianuais) e mais de metade faz exames de admissão (52,3%).
Os dados referentes ao inquérito realizado aos trabalhadores revela que a maior
parte dos/as trabalhadores/as mantém boas relações no trabalho.
Cerca de 81% afirmam concordar com a frase ‘tenho muito bons amigos e/ou boas
amigas no trabalho’. Por outro lado, 72,6% dizem sentir-se ‘em casa’ na organização onde trabalham.
De um modo geral, o inquérito mostra que a grande maioria das pessoas inquiridas
(89,9%) sente-se satisfeita com o seu trabalho, não havendo diferenças, a este
nível, entre mulheres e homens.
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Outros dados que podemos referir são:
De acordo com o Inquérito Nacional às Condições de Trabalho, cerca de 18,9% das
mulheres e 18% dos homens inquiridas/os consideram que o horário de trabalho
não se adapta aos compromissos familiares, pessoais ou sociais que têm fora da atividade profissional;
- a realização de tarefas que implicam movimentos repetitivos da mão ou do braço é
o fator de risco físico mais comum, afetando 83,2% de trabalhadores/as;
- 71,1% dos inquiridos/as relataram ficar de pé durante longos períodos de tempo;
- 46,8% dos inquiridos/as relataram trabalhar em posições cansativas ou dolorosas;
- 42,5% dos inquiridos/as relataram ficar sentado/a longos períodos de tempo;
- cerca de três em cada dez trabalhadores/as referem estar sujeitos/as ao transporte de cargas pesadas (29,5%);
- mais de 10% de trabalhadores/as mencionam ter que utilizar máquinas e equipamentos de trabalho perigosos (19,1%);
- 18,5% dos inquiridos/as relataram trabalhar em ambiente sujeitos a ruídos forte;
- 15% dos trabalhadores inquiridos relataram estar sujeitos a vibrações;
- cerca de 68,4% dos inquiridos/as mencionaram que o seu trabalho implica um ritmo de trabalho elevado;
- 60% dos/as trabalhadores/as declaram trabalhar em função de prazos rígidos;
- 21,1% declaram que raramente ou nunca podem fazer uma pausa quando desejam;
- 3,8% mencionam que raramente ou nunca têm tempo suficiente para terminar o
seu trabalho.

Consulte aqui o Inquérito às Condições de Trabalho em Portugal Continental.
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Informações Internacionais
CSI apela à repressão do comércio do amianto
A Confederação Sindical Internacional (CSI) apelou a uma ação internacional que ponha
fim à comercialização do amianto crisotila, uma forma tóxica do mineral que continua a ser
exportada, inclusive para países em desenvolvimento. Sharan Burrow, Secretária-Geral da
CSI, considera que “o amianto, incluindo o crisotila, é um dos maiores assassinos industriais de todos os tempos. Dezenas de milhares de pessoas morrem todos os anos por
exposição a esta substância e o que é escandaloso é que mais de cem milhões de pessoas continuam expostas ao amianto crisotila. Há que incluí-lo na lista de Roterdão a fim
de proteger aqueles que, sobretudo nos países
em desenvolvimento, estão cada vez mais
expostos a este agente.”
Saiba mais aqui.

Novo artigo sobre a implementação da Visão Zero
Acidentes em 27 empresas europeias
Um novo artigo analisa a importância do compromisso,
comunicação, cultura e aprendizagem para a implementação da Visão Zero Acidentes na Europa. O documento apresenta conclusões de um estudo multinacional envolvendo 27 empresas que adotaram uma “Visão
Zero Acidentes” (VZA). A VZA tem como ambição a
prevenção de todos os acidentes e este artigo debruçase sobre como as empresas implementam a VZA através do compromisso, da comunicação de segurança,
da cultura de segurança e da aprendizagem sobre
segurança.
Consulte o artigo aqui.
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Sétima reunião da Comunidade OiRA – 16 e 17 de Maio de 2017
A próxima reunião da Comunidade para a Avaliação de Riscos interativa Online (OiRA)
terá lugar em Bruxelas nos dias 16 e 17 de Maio de 2017. O evento, que será organizado em conjunto pela EU-OSHA e pela Comissão Europeia pela primeira vez, consistirá
de duas componentes distintas, cada uma com a sua respetiva agenda.
Para mais informações, consulte a página do evento
aqui.

CSI: “Desigualdade e insegurança no trabalho podem matar”
Práticas de emprego discriminatórias e uma insegurança crescente no trabalho estão a
fomentar uma epidemia global de “doenças perturbadoras” relacionadas com o trabalho.
É o alerta que a CSI fez no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, também
conhecido como Dia Internacional de Homenagem aos Trabalhadores Mortos e Lesionados, o maior evento sobre segurança e saúde
no trabalho no mundo.
Leia o artigo de opinião da Secretária-Geral da
CSI, Sharan Burrow, aqui e o comunicado da
CSI sobre discriminação no trabalho aqui.

Níveis elevados de doença crónica entre os residentes de uma das maiores zonas industriais da
Europa
Um inquérito desenvolvido em dois municípios franceses que albergam um dos maiores complexos petroquímicos da Europa revelou que dois terços dos inquiridos sofrem de doenças crónicas, incluindo cancro.
Saiba mais aqui.
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Comissão Europeia apresenta o Pilar dos Direitos Sociais Europeu
A Comissão Europeia dotou o Pilar de Direitos Sociais Europeu de várias iniciativas concretas de natureza legislativa e não-legislativa, abrangendo áreas como o equilíbrio entre
a vida profissional e familiar, a informação dos trabalhadores, o acesso à proteção social
e o tempo de trabalho, sem esquecer a proteção dos trabalhadores face aos riscos para
a sua segurança e saúde. De acordo com um dos vinte princípios deste Pilar, centrado
no envelhecimento ativo, é necessário adaptar o ambiente de trabalho de modo a permitir carreiras mais sustentáveis e duradouras aos trabalhadores.
Saiba mais sobre o Pilar dos Direitos
Sociais Europeu aqui.

Infográficos nacionais mostram os desafios do envelhecimento ativo
A EU-OSHA apresenta um conjunto de infográficos nacionais que oferecem uma análise
detalhada dos aspetos de segurança e saúde no trabalho (SST) relacionados com os
desafios de uma mão-de-obra envelhecida. Os 31 infográficos apresentam factos e números interessantes sobre as condições de trabalho e saúde, participação no mercado de trabalho e políticas associadas ao envelhecimento ativo em cada país europeu. Um infográfico adicional ilustra a paisagem europeia global no que refere a este tema.
Os infográficos, que podem ser consultados aqui, formam um complemento à ferramenta
de visualização sobre envelhecimento e SST, disponibilizada no início do ano.
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“Dados fiáveis ajudarão a salvar vidas”
“Os países com informações fidedignas estarão melhor posicionados
para cumprir com o seu compromisso de implementar e reportar sobre
os plano de ação global para erradicar a pobreza, proteger o planeta e
assegurar prosperidade a todos ao abrigo da Agenda das Nações Unidas de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, disse o Diretor-Geral
da OIT a propósito do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho,
no passado dia 28 de Abril. Estima-se que ocorram mais de 2,3 milhões
de acidentes mortais e 300 milhões de acidentes não-fatais todos os
anos nos locais de trabalho. No entanto, estas estimativas não refletem
corretamente a magnitude do problema, nem o impacto real dos acidentes e doenças profissionais sobre os trabalhadores e suas famílias e a
economia. São necessários dados nacionais mais fiáveis para se ter
uma melhor compreensão das dimensões e consequências dos acidentes de trabalho, lesões e doenças profissionais e para melhor sustentar
políticas e estratégias de SST eficazes.
Leia mais aqui.
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Publicações do
Departamento de SST
Ficha Informativa + Segurança e Saúde no Trabalho abril de 2017
O número de abril da nossa publicação mensal é dedicado à
Recolha e Utilização de Dados sobre SST.
O tema deste ano do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho dá enfoque à necessidade dos países melhorarem a sua
capacidade de recolher e utilizar dados fiáveis sobre Segurança
e Saúde no Trabalho, como forma de combater os acidentes de
trabalho e as doenças profissionais.
Aceda à nossa publicação Aqui.

Ficha Informativa + Segurança e Saúde no Trabalho fevereiro de 2017 sobre Riscos Ergonómicos—
Equipamentos dotados de Visor.
Os equipamentos dotados de visor, na atualidade, como instrumentos de trabalho, fazem parte da vida quotidiana de
muitos trabalhadores, sendo fundamental o cumprimento das
prescrições mínimas de segurança e saúde relativamente ao
posto de trabalho com utilização de computador, identificar os
principais perigos/fatores de risco a que os trabalhadores
estão expostos e avaliar a prevalência da existência de lesões
músculo-esqueléticas.
Aceda à Ficha Informativa Aqui.
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Ficha Informativa + Segurança e Saúde no Trabalho janeiro de 2017 sobre Prescrições mínimas de SST nos
locais de trabalho.
O n.º 21 desta nossa publicação é dedicado às prescrições mínimas de
SST nos locais de trabalho. A garantia da Segurança e Saúde nos locais de
trabalho é, não só, um direito que assiste a todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas também um dever que deve ser cumprido por parte das
entidades empregadoras. Neste sentido, a legislação estipula, em Portaria
nº 987/93, de 6 de Outubro, um conjunto de prescrições mínimas de
segurança e saúde para os locais de trabalho.
Aceda à edição n.º 21 Aqui.
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Segurança e Saúde no Trabalho:
Um Direito Fundamental…
Prevenir Hoje é investir no Futuro !

Uma Publicação
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