Boletim Informativo PRP

Prevenção de Riscos Profissionais

Editorial

A legislação em matéria Segurança e Saúde no Trabalho
regula situações de risco mais elevado em função das condições dos próprios trabalhadores, determinando sistemas de
reforço da proteção destes trabalhadores.
Em tal caso, a legislação identifica as seguintes situações:
- Menores;
- Grávidas, puérperas e lactantes;
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A lógica desta legislação consiste em proibir a prestação de
determinados trabalhos por parte destes profissionais, em função de riscos associados à toxicidade de agentes ou à carga
física e mental do trabalho ou condicionar a sua prestação à
reunião de determinadas condições.

Este número do nosso PRP é dedicado à prote-
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Atualização de dados estatísticos sobre acidentes de trabalho mortais e
graves ocorridos em 2017

Segundo os dados publicados no site da ACT, ocorreram em
Portugal, entre janeiro e junho de 2017, 54 acidentes de
trabalho mortais e 129 acidentes de trabalho graves.

Acidentes
Mortais

Acidentes
Graves

2017

2017

Nas instalações

49

179

In itinere

8

3

Em viagem, transporte ou circulação

11

6

Total

67

188

Tipo de acidente

[informação atualizada a 31 de agosto de 2017]
Esta informação poderá ser consultada na página eletrónica da ACT, carregando aqui.
Nota: As estatísticas sobre acidentes de trabalho, aqui apresentadas, referem-se
apenas aos acidentes de trabalho que são objeto de ação inspetiva no âmbito da
atuação da ACT.

Aceda ao nosso Blog em:
http://sst-ugt.blogspot.pt/
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Ficha prática n.º 30

Proteção especial de SST de grupos específicos de trabalhadores
Trabalhadores menores

De acordo com o art.º 66º do Código do Trabalho, o empregador
deve proporcionar ao trabalhador menor condições de trabalho
adequadas à idade e ao desenvolvimento do mesmo e que protejam a
segurança, a saúde, o desenvolvimento físico, psíquico e moral, a
educação e a formação, prevenindo em especial qualquer risco
resultante da sua falta de experiência ou da inconsciência dos riscos
existentes ou potenciais.

1 – Qual a legislação de enquadramento?
Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro - Código do Trabalho - Artº 66º que prevê um

regime de proteção especial de segurança e saúde no trabalho para os trabalhadores menores;
Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 3/

2014, de 28 de janeiro - Art.º 61º a 72º que regulamenta as atividades proibidas
/ atividades condicionadas a trabalhadores menores, previstas no art.º 66º da Lei
nº 7/2009, de 12 de fevereiro).

2 – Quais as obrigações do empregador em matéria de proteção dos trabalhadores menores?
Sem prejuízo de outras obrigações previstas em legislação especial, nas atividades
suscetíveis de apresentar riscos específicos de exposição a agentes, processos ou
condições de trabalho, o empregador deve proceder à avaliação da natureza,
grau e duração da exposição do trabalhador menor às atividades ou trabalhos
condicionados, de modo a determinar qualquer risco para a sua segurança e saúde
e tomar todas as medidas necessárias para evitar esses riscos.

Continuação...
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3 – Quais as obrigações em matéria de proteção da saúde?
Sem prejuízo das obrigações estabelecidas em disposições especiais,
o empregador deve submeter o menor a exames de saúde, nomeadamente:
a) Exame de saúde que certifique que a capacidade física e psíquica
do menor é adequada ao exercício das funções, que deve ser realizado antes do início da prestação do trabalho, ou nos 15 dias após a
admissão se esta for urgente e com o consentimento dos representantes legais do menor;
b) Exame de saúde anual, para avaliar que do exercício da atividade
profissional não resulta prejuízo para a sua saúde e para o seu desenvolvimento físico e psíquico.

4 – Quais as atividades proibidas ao trabalhador menor?
São proibidas ao trabalhador menor as seguintes atividades que impliquem:
a) Fabrico de auramina;
b) Abate industrial de animais;
C) e ainda atividades em que haja risco de exposição a determinados
agentes físicos, biológicos e químicos.

5—Quais as atividades proibidas ao trabalhador menor, relacionadas com agentes físicos?

São proibidas ao menor as atividades em que haja risco de exposição
aos seguintes agentes físicos:
a) Radiações ionizantes;
b) Atmosferas de sobrepressão elevada, nomeadamente em câmaras
hiperbáricas e de mergulho submarino;
Cont.
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6—Quais as atividades proibidas ao
trabalhador menor, relacionadas com
agentes químicos?
São proibidas ao menor as atividades em
que haja risco de exposição aos seguintes
agentes químicos:
a) Amianto;
b) Chumbo e seus compostos iónicos, na
medida em que estes agentes sejam suscetíveis de ser absorvidos pelo organismo
humano;
c) Cloropromazina;
d) Tolueno e xileno;
e) Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos presentes na fuligem, no alcatrão ou
no pez da hulha;
f) Poeiras, fumos ou névoas produzidos durante a calcinação e electro refinação
de mates de níquel.

7—No que se refere às condições de trabalho, quais são as atividades
proibias ao trabalhador menor?
1 — São proibidas ao trabalhador menor as atividades cuja realização se encontre sujeita às seguintes condições de trabalho:
a) Risco de desabamento;
b) Manipulação de aparelhos de produção, de armazenamento ou de utilização
de gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos;
c) Utilização de cubas, tanques, reservatórios, garrafas ou botijas que contenham agentes, substâncias ou preparações químicos referidos no artigo 64.º;

Cont.

Cont.
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d) Condução ou operação de veículos de transporte, tratores, empilhadores e
máquinas de terraplanagem;
e) Libertação de poeiras de sílica livre, nomeadamente na projeção de jatos de
areia;
f) Vazamento de metais em fusão;
g) Operações de sopro de vidro;
h) Locais de criação ou conservação de animais ferozes ou venenosos;
i) Realizadas no subsolo;
j) Realizadas em sistemas de drenagem de águas residuais;
l) Realizadas em pistas de aeroportos;
m) Realizadas em atividades que decorram em clubes noturnos e similares;
n) Cuja cadência seja condicionada por máquinas e a retribuição determinada
em função do resultado.

8 – A legislação proíbe mais alguma atividade?
São, ainda, proibidas a trabalhador menor - com idade inferior a 16 anos - as
atividades que sejam realizadas em discotecas e similares.

9 – Quais as atividades condicionadas aos trabalhadores menores com
idade igual ou superior a 16 anos?
O trabalhador menor com idade igual ou superior a 16 anos só pode realizar as
atividades, processos e condições de trabalho sujeitas a exposição dos agentes
físicos, biológicos e químicos que se encontram devidamente fixados na legislação.

1o– Quais as atividades condicionadas aos trabalhadores menores, relacionadas com agentes físicos?
Podem ser realizadas por menor com idade igual ou superior a 16 anos, as atividades em que haja risco de exposição aos seguintes agentes físicos:
a) Radiações ultravioletas;
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b) Níveis sonoros superiores a 85 dB (A), medidos através do L
(índice EP, d), nos termos do regime relativo à proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos à exposição ao ruído durante o trabalho;
c) Vibrações;
d) Temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 42°C;
e) Contacto com energia elétrica de média tensão.

11– Quais as atividades condicionadas aos trabalhadores
menores, relacionadas com agentes biológicos?
Podem ser realizadas por trabalhador menor com idade igual ou
superior a 16 anos, as atividades em que haja risco de exposição a
agentes biológicos dos grupos de risco 1 e 2, de acordo com a legislação relativa às prescrições mínimas de proteção da segurança e da
saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos durante o trabalho.

12– Quais as atividades condicionadas aos trabalhadores
menores, relacionadas com agentes químicos?
Podem ser realizadas por menor com idade igual ou superior a 16
anos, as atividades em que haja risco de exposição aos seguintes
agentes químicos:
a)

Acetato de etilo;

b) Ácido úrico e seus compostos;
c) Álcoois;
d) Butano;
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e) Cetonas;
f) Cloronaftalenos;
g) Enzimas proteolíticos;
h) Manganês, seus compostos e ligas;
i) Óxido de ferro;
j) Propano;
l) Sesquissulfureto de fósforo;
m) Sulfato de sódio;
n) Zinco e seus compostos.

13 - O trabalhador menor tem direito a ser dispensado de algumas formas
de organização de trabalho?
Afirmativo. O menor é dispensado de prestar trabalho em horário organizado de acordo
com o regime de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado quando o mesmo puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho.

Mais se acrescenta que o trabalhador menor não pode prestar trabalho suplementar e
que é proibido o trabalho de menor com idade inferior a 16 anos entre as 20 horas de um
dia e as 7 horas do dia seguinte.
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6.º INQUÉRITO EUROPEU SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO
Compilação de Dados sobre Condições de Trabalho relativos a Portugal – “Intensidade de
Trabalho”

As conclusões do 6.º Inquérito Europeu encontram-se agrupadas, de acordo com os dados disponibilizados pela Eurofound, em 6 temas, designadamente:
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Ambiente físico
Intensidade de trabalho
Horário de trabalho
Ambiente social
Competências, discrição e outros fatores cognitivos
Perspetivas de vida ativa

No campo “ Intensidade de Trabalho “ foram colocadas a seguintes questões:

- O seu trabalho implica trabalhar em velocidade muito alta?
- O seu trabalho implica trabalhar com prazos apertados?
- O seu ritmo de trabalho depende do trabalho feito por colegas?
- O seu ritmo de trabalho depende de demandas diretas de pessoas (clientes, passageiros,
alunos, pacientes, etc.)?
- O seu ritmo de trabalho depende de objetivos de produção ou desempenho?
- O seu ritmo de trabalho depende da velocidade de uma máquina ou do movimento de um
Participar é fazer Prevenção… E
Participar é Agir!

produto?
- O seu ritmo de trabalho depende do controle direto do seu chefe?
- Tem tempo suficiente para fazer o trabalho?
Seguem os resultados relativamente ao campo “intensidade de trabalho”
- 23% dos trabalhadores inqueridos declararam ter um trabalho que implica velocidade de trabalho elevada, em pelo menos ¼ do seu tempo de trabalho;

- 24% dos trabalhadores inqueridos declararam ter um trabalho que implica trabalhar em função de prazos rígidos, quase todo o tempo de trabalho;
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- 76% dos trabalhadores inqueridos declararam ter tempo suficiente para terminar o
trabalho;
- 10% dos trabalhadores inqueridos declararam ter um trabalho que implica Interrupções perturbantes frequentes;
- 20% dos trabalhadores inqueridos declararam ter um trabalho que implica lidar
com clientes irritados;
- 5% dos trabalhadores inqueridos declararam que o seu trabalho implica viver situações emocionalmente perturbadoras;
- 38% dos trabalhadores inqueridos declararam que o seu trabalho implica estar em
contacto direto com pessoas como, por exemplo, clientes, alunos, doentes, quase
todo o tempo;

Mais acrescentamos que o Departamento de SST encontra-se a elaborar uma
compilação de todos os dados relativos a Portugal, sendo posteriormente
divulgada nesta publicação.
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Tradução e Divulgação de artigos/guias técnicos

TUC : Os equipamentos de proteção individual e as mulheres
Este guia é da autoria dos TUC (Trades Union
Congress), cuja tradução para português é da
exclusiva responsabilidade da UGT.
É um guia para os Representantes Sindicais
assegurarem que os EPIs se adequam às mulheres, uma temática ainda pouco aflorada em termos de prevenção de riscos profissionais.

Encontra-se dividido nas seguintes secções:
Secção 1 - A legislação sobre equipamentos de proteção individual
Secção 2 - Problemas com EPIs para mulheres
Secção 3 - Alguns exemplos
Secção 4 - Ações a tomar
“ Embora os EPIs devam ser adaptados ao utilizador, isso nem sempre se verifica. Um
inquérito realizado em 2016 por um conjunto de organizações, incluindo a TUC, concluiu
que 57% das mulheres participantes achavam que os seus EPIs dificultavam muitas
vezes o seu trabalho.”
Este parágrafo do Guia é bastante elucidativo sobre a problemática em questão,
pois a maioria dos EPIs é concebida com base nas dimensões e proporções
masculinas, logo não só a maioria das mulheres têm dificuldade em encontrar
EPIs adequados e confortáveis pois não correspondem a este modelo-padrão de
trabalhador masculino.
Por esta ser uma matéria, ainda, não muito abordada ao nível da politica nacional e
internacional de prevenção de riscos profissionais, o Departamento de SST achou positiva a tradução deste Guia para português, como forma de informar e sensibilizar trabalhadores, sindicatos e RT’SST para esta temática que afetará, certamente, muitas trabalhadoras no nosso país.
PRP - Prevenção Riscos Profissionais

Página 12

Este guia é da autoria dos TUC (Trades Union Congress), cuja tradução para português
é da exclusiva responsabilidade da UGT.

TUC - Equipamentos de proteção individual e as mulheres (Tradução)

Estudo sobre risco e acidentes de trabalho em meio hospitalar
Quando o lugar da cura também causa danos: riscos e acidentes de trabalho num hospital de Lisboa
Divulgamos no nosso PRP os resultados de um estudo
realizado no âmbito hospitalar e cujo titulo muito
bem se aplica. Este estudo é da autoria de João Areosa ( Investigador integrado no Centro de Interdisciplinar em Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa) e de Tânia Mendes (enfermeira).
Resumo:
“ A análise dos acidentes de trabalho permite criar
estratégias de prevenção para este tipo de eventos,
dado que possibilita a melhoria das condições de trabalho dos profissionais e, por consequência, a melhoria na prestação de cuidados aos
doentes.
O presente estudo, realizado numa instituição hospitalar de Lisboa, teve como objetivo
fazer a caracterização e análise dos acidentes de trabalho ocorridos com profissionais
de saúde. A recolha de dados foi feita a partir da informação presente nos questionários epidemiológicos de caracterização dos acidentes de trabalho aplicados no Serviço
de Saúde Ocupacional do hospital pesquisado. Estes dados foram editados em programa estatístico SPSS e usou-se a estatística descritiva na sua análise.
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Verificou-se que os enfermeiros são a classe profissional que regista maior número de acidentes, sendo os profissionais que desempenham funções há mais de 10 anos o grupo com
maior incidência. Os acidentes de trabalho com profissionais de saúde ocorrem mais frequentemente nos serviços de internamento, durante a manhã, nomeadamente no período entre
as 8 horas e as 12 horas. Os traumatismos são o tipo de acidente mais frequente, seguido
das picadas de agulha.

Dentro dos traumatismos, as lombalgias são o tipo de lesão mais recorrente, principalmente
entre assistentes operacionais e enfermeiros.”
Aceda ao artigo Aqui.

Publicações da UGT em destaque...
Brochura - Amianto nas Escolas e Edifícios Públicos
Pretende-se com esta brochura desmistificar a utilização
de amianto em Portugal, bem como dar a conhecer as
boas práticas na remoção do mesmo aos representantes
dos trabalhadores, ativistas e dirigentes sindicais e trabalhadores, numa clara pretensão de não criar pânico na
população. Pretende-se simultaneamente esclarecer a
diferença de procedimentos na remoção de amianto contendo fibras friáveis e não friáveis.

A linguagem explícita com que foi elaborada pelo perito
José Manuel Delgado, que partilhou a sua experiência
com a UGT neste projeto, pretendeu tornar esta brochura
num produto acessível para uma consulta rápida e eficaz,
no sentido de salvaguardar os interesses dos trabalhadores no acesso à informação e legítimo esclarecimento de dúvidas quanto a esta
matéria.
Aceda à Brochura Aqui.
PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Guia de Boas Práticas - Remoção de Amianto
Este guia de boas práticas sobre a remoção de produtos ou materiais com amianto tem como principal objeto estabelecer
os procedimentos para prevenir os trabalhadores e a população em geral, contra
os riscos da exposição ao amianto, criando condições para a existência de informação clara e objetiva e, em simultâneo,
locais de trabalho e espaços públicos
seguros e saudáveis.

A UGT, designadamente o seu departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, considerou fundamental a publicação e divulgação deste Guia no sentido de promover uma efetiva cultura
de prevenção, esclarecendo trabalhadores e população em geral dos riscos
de exposição ao amianto.

Faça download AQUI do Guia de Boas Práticas

Brochura - Amianto: Riscos, Efeitos na
Saúde e Prevenção
Esta brochura é dedicada a uma problemática bastante atual - o amianto.
o que é o amianto? Porque nos preocupamos
com o amianto? Quais os riscos da exposição
para a saúde? Quais as medidas de prevenção a
adotar?

Consulte a Brochura Aqui.
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