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Editorial
Nesta edição da nossa
Newsletter sobre SST,
resolvemos alterar a
sua imagem, bem como
os conteúdos
deste
suporte informativo
publicado pelo Departamento de Segurança e
Saúde no Trabalho da
UGT.

Assim, além de conferirmos destaque às
informações nacionais e
internacionais sobre
SST, iremos evidenciar,
igualmente, as nossas
participações institucionais, dando a conhecer
o trabalho que vamos
desenv olv endo
no
âmbito da Segurança e
Saúde no Trabalho.

Convidamos todas as
nossas estruturas sindicais a fazerem-nos chegar todas as informações sobre iniciativas
em que estejam envolvidas neste âmbito, por
forma a serem publicadas e partilhadas na
nossa Newsletter.
A Secretária Executiva,
Vanda Cruz
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Participações Institucionais
UGT parceira da Campanha Ibérica de
Prevenção de Acidentes de Trabalho

Visite o
nosso Blog
SST

Encontra-se a decorrer uma Campanha Ibérica de Prevenção de Acidentes de Trabalho, na qual a UGT participou na definição do programa enquadrador, objetivos e metas a atingir, sua aprovação final, bem como no
desenvolvimento da mesma, tendo este compromisso sido oficializado a 5
de julho de 2016 com a assinatura do Protocolo da Campanha, pelo nosso
Secretário Geral Carlos Silva, contando com a participação da responsável
do Departamento de SST, Vanda Cruz.

Esta é uma campanha que para nós, Sindicatos, é muito importante, pois,
como sabemos a nível europeu e, concretamente, em Portugal, continuam a
verificar-se elevados índices de sinistralidade laboral que impõem a adoção
de medidas que contribuam para a sua diminuição, bem como para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras,
ao mesmo tempo que contribuam para o desenvolvimento de empresas mais
competitivas.

Por esta razão, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) vão realizar, durante o biénio
2016/2017, esta Campanha conjunta de informação, sensibilização e inspeção no domínio do combate à sinistralidade laboral, focada na prevenção da

NEWSLETTER

SST

PÁGINA

3

Campanha Ibérica de Prevenção de Acidentes de
Trabalho
Objetivos da Campanha:

§ Contribuir para a redução da sinistralidade laboral no final de 2017, tendo por base os dados divulgados (2013);

§ Promover, divulgar e disponibilizar métodos de realização de inquéritos de acidentes de trabalho, em
especial para micro, pequenas e médias empresas;

§ Promover, divulgar e disponibilizar métodos de recolha de dados e tratamento de informação em
especial para micro, pequenas e médias empresas;

§ Melhorar qualitativa e quantitativamente a informação disponível para as empresas e para os seus
trabalhadores acerca dos riscos profissionais a que se encontram expostos e das medidas mais adequadas para assegurar a prevenção e proteção da sua segurança e saúde;

§ Promover o envolvimento dos trabalhadores e dos seus representantes na análise dos acidentes de
trabalho, efetuada pelo empregador, e na adoção das medidas de prevenção subsequentes;

§ Caracterizar os acidentes de trabalho mais típicos e divulgá-los como metodologia de prevenção;

§ Divulgar metodologias de cálculos de custos de acidentes de trabalho;

§ Divulgar boas práticas em matéria de prevenção dos riscos profissionais; Promover a formação dos
atores sociais e institucionais sobre a prevenção sobre a prevenção de riscos profissionais.

Qualquer estrutura sindical que pretenda desenvolver alguma ação de
informação e sensibilização sobre esta temática, a ACT disponibiliza
recursos humanos para o efeito.

Saiba mais sobre esta Campanha Aqui.

PÁGINA

4

UGT parceira da Campanha Nacional Segurança e Saúde
para os Trabalhadores Temporários Materiais de informação e sensibilização

Encontra-se a decorrer uma Campanha Nacional Segurança e Saúde para os Trabalhadores Temporários, na qual a UGT participou na definição do programa enquadrador, objetivos e
metas a atingir, bem como na sua aprovação final.
Esta Campanha tem como grande objetivo central garantir a igualdade em matéria de segurança e saúde no trabalho dos trabalhadores temporários e dos trabalhadores das empresas utilizadoras.

Esta Campanha tem, pois, como objetivos estratégicos:

a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores temporários em matéria de segurança e saúde
no trabalho;
a dinamização de uma cultura de segurança nos locais de trabalho e de acolhimento dos trabalhadores
temporários;
a promoção de locais de trabalho seguros e saudáveis;
a redução da sinistralidade laboral.

A Campanha estrutura-se em 3 eixos de atuação:

Informação/Sensibilização/Formação;
Promoção e implementação de boas práticas.

Qualquer estrutura sindical que pretenda desenvolver alguma ação de
informação e sensibilização sobre esta temática, a ACT disponibiliza
recursos humanos para o efeito.

Saiba mais sobre esta Campanha Aqui.
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Informações Nacionais
PARCERIA ACT/ISCTE ESTUDA RELAÇÕES ENTRE ENVELHECIMENTO E SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Resultado de uma parceria entre a ACT e o ISCTE-IUL, o Projeto AGE teve por objetivo desenvolver um
estudo acerca das questões da saúde e idade no trabalho ao nível nacional e transversal a todos os setores
de atividade, com recurso a um dispositivo de recolhas repetidas de dados com potencial para comparações
longitudinais.

O questionário foi administrado pelos técnicos da ACT, tendo-se obtido uma amostra de cerca de 3 mil
trabalhadores.

Os resultados revelam percentagens consideráveis relativamente à exposição a riscos (nomeadamente
constrangimentos visuais, físicos e de natureza psicossocial), com elevado grau de incómodo reportado
pelos trabalhadores. Os resultados indicam ainda que os trabalhadores associam estes fatores de risco ao
seu estado de saúde percebido, nomeadamente para as LMERT, fadiga, problemas de sono, dificuldades de
memória, ansiedade e depressão.

Saiba mais sobre o Projeto AGE – Monitorização e gestão da saúde e da idade no trabalho.
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Fazem parte deste Guia as seguintes abordagens:

Este Guia resulta de um pro-

- AGENTE QUÍMICO E AGENTE QUÍMICO PERI-

jeto conjunto entre a Autori-

GOS

dade para as Condições do
Trabalho (ACT), a Associação
Portuguesa

de

Segurança

- IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE RISCOS
- NOVA ABORDAGEM À AVALIAÇÃO DOS RIS-

(APSEI), enquanto Organis-

COS QUÍMICO

mo de Normalização Setorial

- OBRIGAÇÕES LEGAIS NA CADEIA DE ABAS-

(ONS) da Comissão Técnica
de Segurança e Saúde no
Trabalho (CT 42) e o Instituto Português da Qualidade
(IPQ).

TECIMENTO
- PROCEDIMENTOS APÓS RECEÇÃO DE UMA
FDS (ficha de dados de segurança)
- CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DOS PRODUTOS QUÍMICOS
- O PAPEL DOS TÉCNICOS NA IMPLEMENTAÇÃO
DOS REGULAMENTOS REACH E CLP
- AVALIAÇÃO DE RISCOS QUÍMICOS P A UTILIZAÇÃO DE EPI (equipamento de proteção indi-

"Visa apoiar os quadros técnicos das empresas, em particular técnicos e técnicos superiores de segurança no trabalho na implementação da legislação relativa
aos agentes químicos, que requer uma nova abordagem com o aparecimento
dos Regulamentos REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006, de 18 de dezembro) e CLP (Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2008) e suas atualizações. Este guia representa
ainda, como instrumento de informação, um contributo para o projeto-piloto da
ECHA intitulado “Campanha de Apoio ao Técnico de ST e Ambiente na implementação do REACH nos utilizadores a jusante”, em que Portugal participa (mais
informações sobre a campanha na página eletrónica da ACT)."
Fonte: Contexto do Guia
ACEDA A MAIS INFORMAÇÃO AQUI
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Informações Internacionais
A dor que está a paralisar a Europa

A Confederação Europeia de Sindicatos está a apelar à Comissão Europeia no sentido de combater a principal causa de doenças profissionais na Europa: a epidemia de dores nas costas, ombros, pescoço, cotovelos,
mãos e joelhos que provoca uma enorme perda na qualidade de vida dos trabalhadores e milhões de dias
de baixa. Estima-se que o custo para empregadores, trabalhadores e serviços de saúde ronde os 163 mil
milhões de euros.
“As dores lombares estão a paralisar a Europa”, afirmou Esther Lynch, Secretária Confederal da CES. “Em
França, perderam-se cerca de 9 milhões de dias de trabalho devido a dores lombares e outros problemas
músculo-esqueléticos, e a situação irá agravar-se com a mão-de-obra em envelhecimento na Europa.”
Em 2013 a Comissão Europeia recusou apoiar uma diretiva sobre “ergonomia no local de trabalho” proposta
pelos empregadores e sindicatos e em vez disso emitiu uma recomendação não-vinculativa.
“Está na hora de a Comissão admitir que aquela recomendação não é suficiente. É preciso fazer mais.”
As doenças músculo-esqueléticas (MSDs) do local de trabalho são causadas por tarefas que sobrecarregam
o corpo e estão associadas a tarefas caracterizadas por posições corporais fixas ou constrangidas, movimentos repetitivos, concentração da força em partes do corpo tais como a mão e o pulso, e um ritmo de
trabalho que não permite ao trabalhador controlo suficiente ou margem de manobra ou tempo de recuperação suficiente entre movimentos. Tudo aponta para que a constante intensificação do ritmo de trabalho
esteja a obrigar os trabalhadores a laborar num ambiente de urgência constante, reduzindo assim a sua
margem de manobra.
Os trabalhadores dos setores da alimentação, metalurgia, automóvel, construção, agricultura, transportes e
saúde são os que correm maior risco.
A prevenção é essencial e isto implica a adaptação do trabalho ao trabalhador. “As comissões de segurança
e saúde no trabalho, a legislação e regulamentações eficazes, bem como os incentivos económicos para a
redução de MSDs, constituem a maior esperança para a melhoria da situação nas empresas europeias.”
Esther Lynch faz este apelo na conferência sobre “Redução do peso das doenças crónicas no trabalho” que
teve lugar no início do mês, em Bruxelas, sob a presidência da Comissária Marianne Thyssen e organizada
pela Liga Europeia contra o Reumatismo (EULAR).
Tradução baseada na versão oficial da CES, disponível Aqui.
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Lançado novo website destinado a combater o
cancro profissional

Um novo website – divulgado recentemente com o apoio da Confederação
Europeia de Sindicatos – permitirá aos trabalhadores saber mais sobre os
riscos de cancro no trabalho e os perigos da exposição a agentes cancerígenos. Todos os anos, mais de 100.000 pessoas morrem na Europa em
consequência do trabalho com agentes cancerosos.
O novo site, cujo link divulgamos em baixo, realça a necessidade de limitar
a exposição a agentes que causem cancro. Envolvidos neste projeto estão
a CES, a BusinessEurope, a Comissão Europeia, a Agência Europeia para a
Segurança e Saúde no Trabalho e duas presidências europeias (Holanda e
Áustria), parceiros na campanha europeia intitulada “Mapa sobre Agentes
Cancerígenos”, lançada em Amesterdão em Maio de 2016.
Aceda Aqui.
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A Comissão Europeia apresenta a sua avaliação da implementação do
Acordo dos Parceiros Sociais Europeus sobre assédio e violência
No passado dia 21 de Setembro de 2016, a Comissão Europeia publicou um relatório dedicado à avaliação do
acordo-quadro sobre assédio e violência no trabalho aprovado em 2007 pelos parceiros sociais europeus. O documento revela grandes disparidades entre países no que toca à implementação do acordo e ao seu impacto real a
nível empresarial.
O Acordo-Quadro de abril de 2007 levou à adoção de instrumentos legalmente vinculativos num número limitado
de países. Em cinco países (Chipre, Dinamarca, França, Luxemburgo e Espanha), os parceiros sociais nacionais
transpuseram o acordo-quadro europeu para contratos coletivos. Em França e no Luxemburgo, estes foram subsequentemente declarados universalmente aplicáveis por parte do governo, enquanto que, na Dinamarca, o acordo é aplicável apenas no sector público.
Na Eslovénia, a legislação nacional sobre segurança e saúde no trabalho foi alterada a fim de incluir as questões
suscitadas pelo acordo. No entanto, na maioria dos estados membros da UE, o acordo foi implementado através
de atos não-vinculativos, tais como a aprovação de recomendações, documentos estratégicos, declarações e
outros instrumentos de informação. Em seis países, o processo de implementação limitou-se à tradução do texto
do acordo para a língua nacional.
Os autores do relatório, que já apresentaram à Comissão as suas conclusões em Junho de 2015, consideram que
o processo de implementação teve pouco ou nenhum impacto em 12 países, incluindo a maioria dos países do
leste europeu.
O relatório expõe também o impacto da crise sobre o processo de implementação: ‘verificou-se que, em países
como a Grécia e Portugal, houve um sufoco ou enfraquecimento da cooperação – anteriormente mais positiva –
durante a crise.’
A Comissão realizou um inquérito online dirigido às chefias e aos representantes dos trabalhadores para a SST a
fim de avaliar o impacto real do acordo no local de trabalho. Embora os autores realcem que as conclusões do
inquérito ‘devem ser tratadas com cautela devido à sua amostragem limitada’, revelam todavia alguns dados
alarmantes no que diz respeito à perceção que os empregadores têm sobre o assunto.
Por exemplo, apenas pouco mais de 30% das empresas inquiridas tinha conhecimento do acordo-quadro europeu
e apenas 17% encarou as baixas devido à violência e ao assédio no trabalho como um problema.
Os parceiros sociais europeus tinham já publicado o seu próprio relatório de avaliação em Outubro de 2011.
Ao assinar, em Abril de 2007, o acordo-quadro, os parceiros sociais europeus reconheceram que o assédio e a
violência no trabalho podem ter ‘consequências sociais e económicas graves’. Os signatários comprometeram-se
igualmente a agir de forma a que tais práticas ‘jamais sejam toleradas’. Tradução do documento oficial da ETUI.

Aceda Aqui à versão oficial.
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Relatório sobre o reconhecimento das perturbações músculoesqueléticas enquanto doenças profissionais em 10 países europeus

Um relatório publicado no passado dia 20 de Outubro pela organização francesa Eurogip analisa a atual situação do reconhecimento das perturbações músculoesqueléticas (MSDs) enquanto doenças profissionais em 10 países Europeus. O estudo revela diferenças substanciais no número de MSDs reportadas pelos empregadores enquanto doenças profissionais: França, Bélgica e Dinamarca apresentam proporções elevadas por cada 100.000 trabalhadores assegurados (463, 263 e 257 respetivamente); a Itália tem uma proporção média (150); e a Alemanha, Finlândia, Suécia
e Suíça têm as proporções mais baixas (entre 23 e 13 casos reportados).
Consulte o Relatório aqui.

UE aprova diretiva sobre regulamento das condições de trabalho da indústria pesqueira
No passado dia 13 de Outubro o Conselho Europeu aprovou uma diretiva que confere efeitos jurídicos a um acordo entre os parceiros
sociais europeus no sector das pescas marítimas. Em 2012, estas
organizações europeias chegaram a um acordo no Comité do Diálogo
Social para as Pescas a respeito de um texto que transporia para a lei
europeia a Convenção da OIT sobre o Trabalho na Pesca adotada em
2007. Desde então, os parceiros sociais têm apelado às instituições
europeias para que implementassem o acordo através de uma diretiva.
O objetivo do acordo consiste em assegurar condições de trabalho
dignas para mais de 150.000 pescadores trabalhando a bordo de
embarcações com a bandeira de um estado-membro da UE, mesmo
em águas fora do território europeu.

Saiba mais Aqui.

NEWSLETTER SST

PÁGINA

11

Holanda: cerca de 500 pessoas são diagnosticadas com
mesotelioma todos os anos
Todos os anos na Holanda, cerca de 500 pessoas são diagnosticadas com mesotelioma, uma forma de cancro incurável relacionada com a exposição ao amianto. Este número mantém-se inalterado desde 2005. Em termos absolutos, o número de
pessoas diagnosticadas com mesotelioma duplicou desde o início dos anos 1980, passando de 274 em 1982 a 502 em 2005.
Saiba mais Aqui.

Disruptores endócrinos custam aos Estados Unidos 310 mil
milhões de euros por ano
Recentes investigações estimam que a economia norte-americana sofre um golpe de 310
mil milhões de euros anuais à medida que os disruptores endócrinos debilitam QIs,
aumentam problemas comportamentais e exacerbam problemas de saúde como a obesidade e diabetes. Este valor
corresponde a mais do dobro do custo anual estimado na União Europeia (148 mil milhões de euros), onde a regulamentação
existente pode limitar a exposição a alguns destes agentes químicos. São estas as principais conclusões do estudo intitulado
The Lancet Diabetes and Endocrinology, que pode ser consultado aqui.

Reino Unido: Doença leva a reforma antecipada
De acordo com um novo relatório publicado pelo Congresso de Sindicatos britânico (TUC),
cerca de um em cada oito (12%) trabalhadores ingles são forçados a abandonar o trabalho antes de atingirem a idade de reforma por estarem demasiado doentes ou incapacitados. O relatório, intitulado Adiando a pensão: Estaremos todos a trabalhar mais tempo?,
revela ainda que quase meio milhão (436.000) de trabalhadores que estão a cerca de cinco anos da reforma teve de abandonar o trabalho por razões médicas.
Consulte o Relatório aqui.

Bilbau: Fórum Europeu S2R – Pesquisa Futura sobre Segurança e Proteção na Europa
2016
Bilbau acolheu entre 26 e 28 de Outubro o primeiro
Fórum Europeu S2R intitulado “Pesquisa Futura
sobre Segurança e Proteção na Europa 2016”. O
evento reuniu peritos e investigadores de toda a Europa que trocaram ideias e experiências ao nível de dois
grandes aspetos complementares da Segurança
Industrial que começam a convergir graças aos avanços tecnológicos: a Segurança e a Proteção. O objetivo central do Congresso situa-se ao nível das estratégias e programas que salientem o apoio dado pela
Comissão Europeia à investigação e desenvolvimento
nesta área, bem como as empresas e os centros de
pesquisa mais inovadores.
O programa e documentos apresentados na conferência podem ser consultados Aqui.
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Publicações do Departamento de
SST
Encontram-se disponíveis no site da UGT um conjunto de publicações
sobre a problemática dos riscos psicossociais relacionados com
o trabalho, entre os quais destacamos:
MONOFOLHA

LHO E

SOBRE

VIOLÊNCIA NO LOCAL DE TRABA-

COMPREENDA MELHOR OS FATORES DE RISCOS E MEDI-

DAS DE PREVENÇÃO A ADOTAR.
ACEDA AQUI.
MONOFOLHA SOBRE

BALHO

ASSÉDIO MORAL NO LOCAL DE TRA-

E COMPREENDA MELHOR AS FORMAS QUE PODE ASSU-

MIR, BEM COMO AS CAUSAS DESTE FENÓMENO.
ACEDA AQUI.

LISTA DE VERIFICAÇÃO SOBRE

RISCOS PSICOSSOCIAIS NO

LOCAL DE TRABALHO E CONFIRME SE EXISTEM RISCOS PSICOSSOCIAIS NO SEU LOCAL DE TRABALHO.
ACEDA AQUI.

NEWSLETTER SST

PÁGINA

Eventos

Seminário “Prevenção e Segurança – A Importância do Fator
Humano" // Sintra
Irá ter lugar, no próximo dia 10 de novembro, no Auditório Principal da Academia da Força
Aérea, Granja do Marquês, Sintra, um seminário sobre diversas temáticas relacionadas com
a SST, subordinado ao tema “Prevenção e Segurança – A Importância do Fator Humano”.
Este evento é organizado pelo Gabinete de Prevenção de acidentes da Inspeção-geral da
Força Aérea, contando com a colaboração da Câmara Municipal de Sintra e da Revista
Segurança.
O evento encontra-se divulgado no site da ACT. Poderá proceder à inscrição Aqui.

Ciclo temático “Riscos Psicossociais e Direitos Laborais” /
Lisboa
O Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e a ACT organizam
um Ciclo Temático no âmbito da Saúde e Segurança no trabalho, intitulado “Riscos
Psicossociais e Direitos Laborais” a realizar nos dias 23, 24 e 25 de Novembro de 2016.

Esta iniciativa, tem a duração de 3 dias, abrangendo diversas temáticas relacionadas com a
Saúde no trabalho e pretende contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção, com especial ênfase nos riscos psicossociais e direitos laborais inerentes, através da
divulgação de informação científica, técnica e de boas práticas organizacionais neste âmbito.
Saiba mais 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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