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Editorial
Nesta edição destacamos o relatório de Portugal do projeto
europeu «Trabalho mais seguro e
saudável em qualquer idade».
Destacamos ainda a recente
publicação do Departamento de
SST - Ficha Informativa +
Segurança Saúde no Trabalho, em que cada número é dedicado a uma temática específica.
Neste mês de dezembro, desejamos a todos os nossos leitores
um Santo Natal, como muita
Segurança e Saúde no Trabalho.
A Secretária Executiva,
NESTA EDIÇÃO:

Prémio Europeu de Boas Práticas
«Trabalho mais seguro e saudável em qualquer idade» –
Inventário por país: Portugal
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Participações Institucionais
«LOCAIS DE TRABALHO SEGUROS E
SAUDÁVEIS»
Sessão Cinematográfica

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), enquanto
Ponto Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e
Saúde no Trabalho (PFN/EU-OSHA) e a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Coimbra organizaram, no Auditório da

Visite o
nosso Blog
SST

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, uma sessão cinematográfica, onde foram exibidos os dois filmes premiados na 7.ª edição do Festival Internacional DOK Leipzig de
Cinema Documental e Animado, promovido pela EU-OSHA.
Esta sessão foi realizada a 14 de novembro de 2016, data
comemorativa dos 25 anos da publicação do Decreto-Lei n.º
441/91, que estabelecia o regime jurídico do enquadramento
da segurança, higiene e saúde no trabalho, e transpôs para o
normativo interno a Diretiva Comunitária n.º 89/391/CEE, de
12 de junho (Diretiva Quadro).
A UGT esteve presente nesta iniciativa, tendo sido representada pela responsável do Departamento de SST, Vanda Cruz.

Os resumos dos filmes apresentados encontram-se disponíveis
Aqui.
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Prémio Europeu Boas Práticas

O Prémio Europeu de Boas Práticas é um componente importante de todas as Campanhas Europeias
para a Segurança e Saúde no Trabalho.
O concurso é organizado pela EU-OSHA em cooperação com os Estados-Membros e as Presidências do
Conselho da UE, e tem como objetivo reconhecer as contribuições excecionais e inovadoras para a
segurança e saúde no trabalho. Os prémios de boas práticas servem também de plataforma para a
partilha e a promoção de boas práticas em toda a Europa.
No âmbito da Campanha «Locais de trabalho saudáveis para todas as idades» 2016-2017 , o
Prémio de Boas Práticas tem como objetivo assinalar os exemplos de excelência das organizações que
gerem ativamente a Segurança e Saúde no Trabalho, no contexto do envelhecimento da população
ativa.
A nível nacional, foram apresentadas, este ano, 6 candidaturas a este Prémio de Boas Práticas, tendo
sido cada uma delas analisadas por um júri composto por representantes da UGT, CCP e ACT.
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Informações Nacionais
Ação Nacional de Promoção da Igualdade de Género
no Trabalho
O direito à igualdade em todos os locais de trabalho constitui uma preocupação mundial expressa na
Agenda do Trabalho Digno da Organização Internacional do Trabalho (OIT) definida em 1999, reforçada
pela Declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização justa em 2008, e pelas políticas e
estratégias da OIT 2010-2015, que visaram assegurar os direitos fundamentais do trabalho.

Pese embora todo o trabalho desenvolvido nesta área, persistem ainda desequilíbrios de género no
mundo laboral, sendo este o mote para o desenvolvimento pela Comissão para a Igualdade no Trabalho
e Emprego (CITE) e a ACT desta ação de promoção nacional da Igualdade de Géneros no Trabalho.

Esta ação tem como objetivo promover a igualdade de género no trabalho, numa estratégia articulada e
de cooperação eficaz entre todos/as que possuem responsabilidades nesta matéria, designadamente,
entidades empregadoras, trabalhadores e trabalhadoras e/ou quem institucionalmente os/as representa.

A iniciativa visa assegurar a efetividade dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, designadamente:
- Sensibilizar pública e socialmente para o fenómeno de discriminação de género no trabalho;
- Elaborar, disseminar e consolidar informação relativa aos direitos e deveres em matéria de igualdade
de género;
- Criar a convicção de que os comportamentos discriminatórios de género no trabalho são intoleráveis e
censuráveis - com especial enfoque na igualdade salarial, acesso ao emprego, assédio e conciliação da
vida profissional com a vida pessoal (os direitos do pai, nomeadamente o gozo da licença parental obrigatória e a partilha de licença).

Entre os vários instrumentos de informação e sensibilização elaborados no âmbito desta iniciativa destacamos o suporte informativo sobre a violência e assédio no local de trabalho.
Saiba mais aqui.
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Publicado Relatório sobre Campanha de Prevenção de
Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de
Trabalho

O Relatório Final da Campanha de Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de
Trabalho já se encontra publicado no Portal da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
Esta Campanha envolveu, desde o seu início, um grande número de entidades e parceiros os quais foram
capazes de produzir, um grande número de materiais informativos e dinamizar inúmeras ações de
sensibilização. A UGT foi parceira desta Campanha.
A identificação e a dinamização de ações situadas nos 5 eixos da campanha permitiram criar uma estrutura
que permitirá alicerçar as ações futuras em matéria de prevenção de riscos profissionais em máquinas e
equipamentos de trabalho.
Consulte aqui o Relatório

Aberto concurso para ingresso na carreira de
Inspetor Superior do Trabalho
Encontra-se aberto um concurso externo de admissão a estágio para ingresso na carreira de
inspetor superior do trabalho, com vista ao preenchimento de 80 postos de trabalho, na categoria de inspetor do trabalho, da carreira de inspetor superior do trabalho, do mapa de pessoal
da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
Mais Informações Aqui.
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«Trabalho mais seguro e saudável em
qualquer idade» – Inventário por país: Portugal

O presente relatório faz parte do projeto «Trabalho mais seguro e saudável em
qualquer idade», lançado e financiado pelo Parlamento Europeu.
O objetivo do Parlamento Europeu era aprofundar a investigação sobre possíveis
formas de melhorar a segurança e saúde das pessoas idosas no local de trabalho.

O projeto, iniciado em 2013:
§ Examinou os conhecimentos mais avançados sobre envelhecimento e trabalho;
§ Investigou as políticas, estratégias e programas da UE e dos Estados-Membros
que abordam os desafios do envelhecimento da população ativa no domínio da
segurança e saúde no trabalho (SST) e as áreas políticas que afetam a SST, tais
como o emprego e assuntos sociais, a saúde pública e a educação;
§ Estudou as políticas, estratégias e programas da UE e dos Estados-Membros respeitantes à reabilitação e ao regresso ao trabalho;
§ E recolheu informações sobre as práticas conexas a nível do local de trabalho.

A fim de analisar a evolução e as iniciativas políticas tomadas na Europa para fazer
face à evolução demográfica, foram elaborados relatórios nacionais especificamente
centrados nas iniciativas para melhorar a segurança e saúde de uma população ativa envelhecida, bem como para promover a reabilitação/regresso ao trabalho.

Fonte: Introdução - «Trabalho mais
seguro e saudável em qualquer idade» – Inventário por país: Portugal.

Aceda ao Relatório Aqui.
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ACT publica Relatório da Atividade de
Inspeção do Trabalho em 2015

Neste Relatório destaca-se um aumento, relativamente ao ano anterior, do número de procedimentos inspetivos adotados na sequência das ações inspetivas realizadas, salientando-se a existência de mais de 95%
de advertências, mais 20% de suspensões de trabalhos e mais 18% de notificações para tomada de medidas, apesar da redução de 23,6% do número de inspetores entre 2009 e 2015.
Em 2015 foram objeto de inquérito pela ACT 142 acidentes de trabalho mortais, em toda a atividade económica, tendo 30,2% dos acidentes ocorrido na construção, 21,1% na agricultura e 14,7% na indústria transformadora. Foram, também, objeto de inquérito pela ACT 395 acidentes de trabalho graves.
A grande aposta da ACT em 2015 foi na informação das pessoas - trabalhadores e empregadores – através
do serviço informativo telefónico da ACT, ao qual acederam mais de 200 mil pessoas, da reformulação do
Portal da ACT, com a disponibilização permanente de guias técnicos, formulários eletrónicos e minutas, e do
simulador que teve 2 milhões de utilizadores. Estes são apenas alguns dos exemplos dos serviços que a
ACT disponibiliza ao cidadão.

Fonte: Site da ACT

Aceda ao Relatório Aqui.
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Informações Internacionais
O futuro do trabalho:
drogas que melhoram o desempenho
O uso de drogas para fins não-medicinais enquanto estimuladores cognitivos começa a normalizar-se entre determinados grupos de trabalhadores, esperando-se que cresça no
futuro.
Os efeitos a longo prazo sobre os trabalhadores permanecem desconhecidos. Este artigo descreve o que são as drogas que melhoram o desempenho, os efeitos da sua utilização nos trabalhadores e as implicações que isto poderá ter
para a segurança e saúde no trabalho.
A versão em português pode ser consultada aqui.

EUROGIP publica novo estudo comparativo sobre
perturbações músculo-esqueléticas
O EUROGIP divulgou as conclusões de um estudo comparativo
sobre
o
reconhecimento
das
perturbações
músculoesqueléticas (MSDs) ocupacionais em 10 países europeus: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Itália, Suécia e Suíça.
O estudo analisa as MSDs mais comuns entre os trabalhadores
– o síndrome de túnel do carpo, a tendinite do manguito rotador, as dores lombares e o cotovelo de tenista – e apresenta
estatísticas comparativas a fim de avaliar o volume de MSDs
suportadas por cada país e a sua evolução entre 2007 e 2014.
O relatório pode ser consultado aqui.

Workshop sobre e-ferramentas organizado pela EU-OSHA
em Bilbau – sumário do seminário
A evolução das tecnologias digitais levou a um aumento significativo das ferramentas
interactivas online (e-ferramentas) relacionadas com a segurança e saúde no trabalho (SST).
A EU-OSHA organizou outro workshop de peritos sobre e-ferramentas para SST entre 21 e 22
de Setembro em Bilbau para discutir os seguintes temas: desafios relacionados com o desenvolvimento e manutenção de uma e-ferramenta,
directrizes para promoção e disseminação,
linhas de orientação para a sustentabilidade de
projectos e conhecimento recolhido através da
utilização destas ferramentas pelos utilizadores
finais.
O sumário do seminário pode ser lido aqui.
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Semana Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho celebrada por
toda a Europa

Mais uma vez a Semana Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho provou ser um êxito. A semana entre
24 e 28 de Outubro assistiu ao desenvolvimento de actividades por toda a Europa com vista a promover o envelhecimento saudável e o trabalho sustentável para todas as idades.
O arranque deu-se a 24 de Outubro com uma conferência em Bratislava, organizada pela Presidência Eslovaca do
Conselho da UE. Intitulada “Uma cultura de prevenção melhor num novo mercado de trabalho”, a conferência
contou com a presença da directora da EU-OSHA, a Dra. Christa Sedlatschek, que apresentou as mais recentes
conclusões da campanha. A conferência proporcionou uma excelente oportunidade para discutir os principais
desafios para a SST no futuro, tais como as alterações demográficas. Entre muitos outros, os inspectores de trabalho do Chipre, Polónia e Eslováquia demonstraram o seu envolvimento activo na campanha e na Semana Europeia.
Leia o artigo completo aqui.

Novos dados sobre a prevenção do
cancro ocupacional
Durante um evento informativo dedicado ao cancro ocupacional realizado no passado dia 26 de Outubro, Laurent
Vogel e Tony Musu, investigadores de SST ao serviço da
ETUI e peritos na área da segurança e saúde no trabalho,
ofereceram um panorama sobre a actual legislação europeia dedicada à protecção dos trabalhadores face aos
agentes cancerígenos nos locais de trabalho e partilharam
novos dados sobre a proposta de alteração à Directiva
sobre Agentes Cancerígenos e Mutagénicos.
A apresentação (em Powerpoint) dos peritos pode ser consultada aqui.

Inquérito Europeu para as Condições de Trabalho 2015:
desenvolvimentos interessantes
nível da saúde ocupacional
No passado dia 17
de
Novembro,
durante um evento
organizado no Parlamento
Europeu
em Bruxelas, foi
publicado o relatório
sumário da mais
recente edição do
Inquérito
Europeu
para as Condições
de Trabalho. O relatório contém informações úteis sobre
as alterações na
saúde dos trabalhadores europeus.
Aceda ao relatório
aqui ou ao sumário
do mesmo aqui.
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Campanha sindical francesa denuncia preço pago pelos
trabalhadores temporários
No passado dia 8 de Novembro, Paris foi o
palco escolhido para o lançamento de uma
campanha da CGT (Confederação Geral do
Trabalho) centrada na sensibilização para
os acidentes de trabalho no sector do trabalho temporário. A CGT afirma que foram
registados 40 mil acidentes nesse sector
em 2014, 64 dos quais foram fatais.
Saiba mais aqui.

Camareiras espanholas recorrem a medicação para trabalhar
De acordo com um inquérito conjunto
conduzido pelas Comisiones Obreras
(CCOO) e pela União Internacional
dos Trabalhadores da Alimentação,
Agricultura, Hotelaria, Restaurantes,
Tabaco e Afins (UITA), 71,5% das
camareiras espanholas recorrem a
medicação para conseguir continuar a
trabalhar.
Saiba mais aqui.

Reino Unido: problemas de saúde levam a reforma
antecipada
Um em cada oito (12%)
dos trabalhadores britânicos vê-se forçado a abandonar o trabalho antes de
atingir a idade legal de
reforma por se encontrar
demasiado doente ou
incapacitado.
É esta a principal conclusão de um novo estudo
publicado pelo Trade
Union Congress (TUC),
que pode ser consultado
aqui.
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Publicações do Departamento de
SST
A UGT, no âmbito das suas atividades de informação, sensibilização e divulgação de informação sobre riscos profissionais nos locais de trabalho, disponibiliza esta Ficha Informativa
+ Segurança Saúde no Trabalho. Cada número é dedicado a uma temática específica:

Edição nº 18 - Vigilância da saúde dos Trabalhadores
Edição nº 17 - Problemática da Segurança e Saúde nos empregos verde
Edição nº16 - Problemática dos Nanomateriais
Edição nº 15 - Gestão da Idade
Edição nº 14 - Assédio no local de Trabalho Edição nº 13 - Violência no Trabalho
Edição nº 12 - Riscos Psicossociais
Edição N.º 11 – Stresse relacionado com o Trabalho
Edição nº 10 - Integrar a dimensão de género na avaliação de riscos
Edição nº 9 - Organi zação dos Serviços de SST
Edição nº 8 - Pri ncípios Gerais de Prevenção
Edição nº 7 - Conceitos Importantes para o exercício da função de Representante dos Trabal hadores para a SST
Edição nº 6 - Instrumentos de Participação dos Representantes dos Trabalhadores para a SST
Edição nº 5 - Intervenção do Representante dos Trabalhadores para a SST
Edição nº 4 - Direitos específicos dos Representantes dos Trabalhadores para a
SST
Edição nº 3 - Processo de Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para
a SST
Edição nº 2 - Direitos dos Trabalhadores na Segurança e Saúde no Trabalho
Edição nº 1 - Regime de Segurança e Saúde no Trabalho

Aceda às Fichas Informativas Aqui.
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Segurança e Saúde no Trabalho:
Um Direito Fundamental…
Prevenir Hoje é investir no Futuro !

Uma Publicação

Departamento

de

Segurança

Saúde no Trabalho da UGT

e
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