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Prevenção de Riscos Profissionais

Editorial

Este número do nosso PRP é dedicado à temática da proteção da SST dos trabalhadores com
deficiência.
As pessoas com deficiência devem receber
igual tratamento no trabalho, o que inclui a
igualdade em termos de Segurança e Saúde no
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Trabalho.
A Segurança e a Saúde não devem servir de
motivo para não empregar ou não continuar a
empregar pessoas com deficiência.
Além disso, um local de trabalho acessível e
seguro para pessoas com deficiência é
igualmente mais seguro e acessível para

Visite o

os trabalhadores em geral.
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NOTÍCIAS EM DESTAQUE...
Associações sindicais e patronais consultadas pela Comissão da Diretiva sobre Cancerígenos e
Mutagénicos no Trabalho
Foi lançada pela Comissão Europeia a 26 de julho uma consulta às associações sindicais e patronais
relativamente ao futuro da Diretiva da UE sobre a proteção dos trabalhadores contra os riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho. O contexto político desta consulta é significativo: o procedimento de revisão da Diretiva iniciou-se em maio de 2016 com uma
primeira proposta, e a segunda proposta para uma revisão foi agendada para janeiro de 2017, estando
atualmente em discussão no Parlamento Europeu. Embora tenhamos assistido a poucos progressos realizados recentemente na maioria das áreas da legislação social europeia, a prevenção dos cancros ocupacionais representa uma exceção notável, dado que o Parlamento Europeu e vários Estados-Membros
adotaram alterações que vão muito além das propostas minimalistas inicialmente apresentadas pela
Comissão. Muito ainda está por concluir, e é provável que as várias etapas do processo de revisão se
prolonguem para o próximo mandato da Comissão. Na sua resposta, a Confederação Europeia de Sindicatos (CES) sublinhou a importância desta questão, uma vez que os cancros ocupacionais são a principal causa de óbitos relacionados com o trabalho, representando mais de 100 000 mortes por ano na
União Europeia. A CES pediu que as substâncias reprotóxicas fossem incluídas no âmbito da Diretiva e
que, para 2020, fossem estabelecidos valores-limite obrigatórios para pelo menos 50 agentes cancerígenos, em lugar dos três atualmente abrangidos pela Diretiva. De acordo com a CES, estes valores limite
deveriam ser estabelecidos com base em métodos uniformes e ter por base padrões elevados, em termos de prevenção de danos à saúde humana. A organização sindical também enfatizou a importância
de proteger os trabalhadores contra as emissões dos motores a diesel, que atualmente são uma das
principais causas de cancro relacionado ao trabalho. Do ponto de vista da CES, os esforços levados a
cabo para prevenir os cancros profissionais são dificultados com demasiada frequência pela noção
estereotipada de que as ocupações dominadas pelas mulheres não são, na sua maioria, afetadas por
esse problema. As decisões legislativas devem, em vez disso, ter em conta as exposições a que tanto
homens como mulheres são sujeitos. A resposta da Business Europe - uma Confederação Europeia de
Empregadores que apoia a abordagem minimalista da Comissão - foi consideravelmente menos ambiciosa, tendo-se centrado, por outro lado, nos desafios processuais que correm o risco de atrasar o processo de revisão em curso.
Tradução da notícia oficial da ETUI.
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Ficha prática n.º 31

Proteção da SST dos trabalhadores com deficiência
Avaliação de riscos

As pessoas com deficiência devem receber igual tratamento no
trabalho, o que inclui a igualdade em termos de segurança e
saúde no trabalho.

Avaliação de riscos adaptada às especificidades da Deficiência –
IMPORTANTE?
Uma avaliação de riscos implica uma análise dos fatores de risco que, no trabalho,
são suscetíveis de causar danos aos trabalhadores, por forma a definir medidas de
prevenção para os eventuais danos.
Uma avaliação dos riscos implica identificar os perigos existentes e avaliar em seguida
a gravidade dos riscos em questão, tendo em consideração as precauções tomadas.
Os resultados são utilizados para proceder à seleção das medidas de prevenção mais
apropriadas.
Qualquer avaliação de riscos no local de trabalho deve abranger, por exemplo:
A função, as atividades laborais;
O trabalhador, quaisquer necessidades específicas no que se refere à deficiência;
O equipamento de trabalho, tecnologias de assistência, adaptação dos postos de
trabalho e do equipamento aos requisitos/caraterísticas individuais;
Continuação...
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O ambiente de trabalho, a disposição das instalações, iluminação,
acessos, saídas, dimensões dos postos de trabalho e vias de circulação;
A organização do trabalho, a forma como o trabalho é organizado e
os horários;
Os perigos para a saúde, como as substâncias perigosas. Por exemplo,
pessoas com asma podem ser mais sensíveis às substâncias químicas utilizadas no trabalho;
Os perigos psicossociais, como o stresse ou o assédio moral. Por exemplo, a deficiência pode ser utilizada como motivo para a ocorrência de
práticas/comportamentos de assédio moral;
As necessidades de informação e formação, como por exemplo, fornecer informação e formação em matéria de segurança em suportes
diferentes;
Envolvimento dos trabalhadores e dos representantes dos trabalhadores, incluindo a sua consulta sobre os riscos e as medidas de prevenção.

É fundamental possibilitar que os trabalhadores com deficiência exerçam o seu trabalho de forma segura e estabelecer
medidas de segurança e saúde, como formação ou equipamentos especiais acessíveis aos trabalhadores com deficiência.

Cont.
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1 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere ao

ambiente de

trabalho?
As medidas a considerar incluem:
Adaptação de instalações ou de postos de trabalho, por exemplo, rampas; elevadores; interruptores elétricos; degraus debruados com cores vivas; faixas de
aviso tácteis no topo de escadas; sons acústicos ou de aviso; dispositivos de
abertura automática em portas pesadas; puxadores de portas, campainhas, dispositivos de entrada acessíveis a utilizadores de cadeiras de rodas e localizáveis
por pessoas com deficiência visual; pavimento liso antiderrapante;
Afetação dos trabalhadores a uma área diferente de trabalho, por exemplo,
rés-do-chão, sala de trabalho com melhor acesso ou a própria casa;
Aquisição ou modificação de equipamento, por exemplo, teclados Braille, telefone mãos-livres;
Modificação de instruções ou manuais de referência, por exemplo, instruções
visuais e gráficas;
Prever um leitor ou intérprete, por exemplo, fornecer um telefone de texto
(minicomputador) para uma pessoa surda e reservar um intérprete de linguagem gestual para reuniões ou ocasiões específicas;
Instalação de software de reconhecimento de voz num computador para
alguém que sofra de perturbações músculo-esqueléticas nos membros superiores devido ao trabalho, ou que tenha uma deficiência visual; fornecer software
de ampliação de texto, notas em disco, email ou cassete áudio para alguém com
uma deficiência visual;
Garantir uma boa iluminação para os trabalhadores com deficiência visual e os
leitores de lábios.

Cont.

Cont.

Página 6

PRP - Prevenção Riscos Profissionais

2 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere à

sinalização?

Perceber qual a melhor forma de ajudar as pessoas a deslocarem-se no edifício para chegarem ao local que pretendem;
Analisar o que pode ser feito para ajudar uma pessoa com deficiência visual a
orientar-se (ex: contrastes de cores no mobiliário, tapetes, paredes e enquadramentos das portas ou recortes no revestimento do chão);
Redigir os avisos com caracteres grandes de forma que os trabalhadores com
dificuldades de visão possam vê-los claramente;
Prever sinalização Braille, táctil e com caracteres grandes perto dos puxadores das portas;
Prever gráficos e imagens, uma vez que a leitura de sinais pode ser mais fácil
para pessoas com deficiência de aprendizagem;
Dar aos sinais um acabamento baço a fim de evitar a reflexão.
As letras devem contrastar com o fundo para uma leitura fácil.
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3 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere à

comunicação?
Fornecer toda a informação sobre segurança e saúde em formatos
acessíveis. Tal inclui materiais escritos e outras formas de comunicação, bem como a acessibilidade para trabalhadores com deficiências
visuais ou auditivas, dislexia, dificuldades de aprendizagem ou perturbações psiquiátricas.
4 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere à

organização do trabalho e tarefas?
Atribuir algumas das tarefas da pessoa com deficiência a outra
pessoa, por exemplo, a condução de veículos;
Transferir o trabalhador para um posto mais adequado.
5 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere a

horários de trabalho?
Alterar os horários de trabalho, incluindo para trabalho a tempo
parcial, por forma a permitir à pessoa com deficiência, por exemplo,
evitar as horas de ponta;
Autorizar a ausência para reabilitação, avaliação ou tratamento;
Organizar um regresso ao trabalho por etapas.
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6 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere a

necessidades

de informação?
Tomar medidas a fim de garantir que a pessoa com deficiência não se encontre
em desvantagem no que respeita à formação, instrução e informação no domínio
da segurança e saúde no trabalho;
Alteração da hora ou do local da formação;
Fornecer materiais e informações referentes aos cursos num suporte diferente;
Prever um leitor ou um intérprete;
Ministrar formação individual, adaptada ao formando;
Garantir que os materiais escritos estejam em linguagem simples, o que os tornará mais acessíveis a todos;
Garantir que os programas de emprego apoiados respondem às necessidades
de formação em SST aquando da planificação da contratação;
Ministrar a eventual formação específica adicional em SST que os trabalhadores
com deficiência possam necessitar em relação ao seu trabalho ou ao equipamento
específico que têm de utilizar;
Fornecer aos responsáveis pela gestão e ao pessoal qualquer informação e formação específicas de que necessitem sobre a forma de apoiar um trabalhador
com uma deficiência.

7 – Quais as medidas que podem ser adaptadas no que se refere a

procedimen-

tos de emergência?
Verifica-se a necessidade de localizar os trabalhadores com deficiência em partes do edifício com maior facilidade de saída?
É necessário algum equipamento especial, como uma cadeira de evacuação?
As áreas de armazenagem dispõem do equipamento de evacuação necessário? Estas áreas são de fácil acesso?
PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Em caso de emergência, existem trabalhadores identificados para alertar e assistir
os trabalhadores com deficiências visuais ou outros com problemas de mobilidade
(assistentes de evacuação)?
Existem luzes estroboscópicas e outros dispositivos de alerta visuais ou vibratórios para complementar os alarmes audíveis? Os alarmes visuais estão instalados em
todas as áreas, incluindo nas instalações sanitárias?
As rotas e os procedimentos têm em conta a movimentação potencialmente
mais lenta de pessoas com deficiência?
Todas as pessoas com deficiência conhecem as rotas de evacuação e tiveram acesso a
instruções e formação em procedimentos de segurança? Distribuir os procedimentos
de emergência nos formatos Braille, carateres grandes, ficheiros de texto e cassetes.
Os responsáveis em caso de incêndio e os assistentes de evacuação receberam formação? Os domínios de formação abrangem: as técnicas de evacuação a utilizar, particularmente a forma como transportar ou assistir indivíduos que utilizem dispositivos de
auxílio à mobilidade; a utilização de qualquer equipamento especial de evacuação; a
formação em linguagem gestual básica para comunicar de forma eficaz com pessoas
Participar é fazer Prevenção… E
Participar é Agir!

surdas, e as instruções para pessoas que utilizem animais de assistência.
Estão estabelecidas áreas de salvamento e locais protegidos do perigo imediato?
Obtém-se aconselhamento quando necessário? É importante a consulta dos bombeiros, polícia e salvamento, bem como organizações especializadas em deficiências
para aconselhamento específico.
As disposições relativas a pessoas com deficiência estão previstas nos procedimentos de evacuação escritos?
As disposições são revistas periodicamente?
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Tradução de artigos técnicos

Avaliação de riscos adaptada às especificidades da Deficiência - Consulta dos trabalhadores
A consulta dos representantes dos trabalhadores em questões de segurança e
dos trabalhadores com deficiência constitui uma parte importante na garantia
de identificação e prevenção de questões de segurança e saúde para os trabalhadores com deficiência.
Se os empregadores, ou os representantes dos trabalhadores em questões de
segurança, tomarem medidas sem consultarem os próprios trabalhadores com
deficiência, poderão desperdiçar informações importantes, já que os trabalhadores interessados poderão ter experiências diferentes, mas relevantes, a ter
em conta.
Pelas mesmas razões, as pessoas com deficiência e os representantes dos trabalhadores devem ser envolvidos no processo de garantir «adaptações razoáveis» para trabalhadores com deficiência, como o trabalho de planificação,
ambientes de trabalho, procedimentos de emergência, etc. e a aquisição e utilização de eventual equipamento especial.

Avaliação de riscos adaptada às especificidades da Deficiência - Formação em questões de igualdade
A discriminação nem sempre é intencional. Pode ocorrer devido à falta de compreensão ou ignorância, ou ainda devido a preconceitos.
Por esta razão, a formação sobre a igualdade da deficiência é aconselhável para
chefes hierárquicos, responsáveis pela segurança e saúde no trabalho, profissionais de segurança e saúde no trabalho, representantes dos trabalhadores e
pessoas envolvidas nas avaliações de riscos e nos comités de segurança. Uma
formação completa em questões de igualdade, abrangendo a necessidade de as
organizações aceitarem a diversidade em todas as suas políticas e práticas,
deverá incluir a segurança e saúde no trabalho.
Fonte: Facts n.º 53 - Garantir a segurança e saúde dos trabalhadores
com deficiência - OSHA
PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Tradução e Divulgação de artigos/guias técnicos
Saúde Mental no Trabalho

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho efetuou a tradução de um
artigo publicado no OSHwiki, uma plataforma online baseada na Wikipédia e que
visa a partilha de informação sobre as questões de segurança e saúde dos trabalhadores.
"As conclusões do 5º Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho apuraram
que um em cada cinco trabalhadores europeus reportaram um deficiente bemestar mental. Utilizar o local de trabalho como palco para promover uma boa saúde
mental não só ajuda a proteger a saúde e bem-estar mental do trabalhador como
também faz sentido do ponto de vista empresarial.
Este artigo visa fornecer ao leitor uma análise dos custos, das causas e das consequências da falta de saúde mental no trabalho, bem como oferecer um comentário
bem-informado sobre os métodos e práticas a desenvolver para promover locais de
trabalho psicologicamente seguros e saudáveis.”
Leia atentamente o artigo Aqui.
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Tradução de artigos técnicos

Campanha para a Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a SST

O Departamento de SST lançou, neste mês de novembro, mais uma iniciativa de prevenção,
desta vez uma Campanha para a Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a SST.
A eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho (RT
SST) constitui uma prioridade da UGT, na medida em que estes agentes da prevenção constituem um elemento chave para a promoção de melhores condições de Segurança Saúde
nos locais de trabalho.
Tendo, pois, presente que a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho deve ser encarada por todos as estruturas sindicais como uma prioridade de ação, importará, pois, sistematizar todo o processo eleitoral, clarificando e tornando acessível o entendimento de todos as diligências a tomar no desenvolvimento do ato
eleitoral desde a iniciativa do processo até ao início da atividade após a eleição.
No âmbito desta Campanha foram já desenvolvidas 5 ações regionais que passamos a referir:
- 16 de novembro, em Vila Real;
- 19 de novembro, em Évora;
- 30 de outubro, em Aveiro;
- 19 de outubro, em Viseu.
- 24 de novembro, em Santarém.
A próxima iniciativa vai decorrer no dia 29 de novembro, em Faro.

PRP - Prevenção Riscos Profissionais

Página 13

Publicações da UGT em destaque...

Guia temático - Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção

Tudo o que o trabalhador deve saber
sobre Lesões Músculo-Esqueléticas relacionadas com o Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde
e Prevenção.

As lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o
trabalho (LMERT) são uma das doenças mais comuns
relacionadas com o trabalho. A sua alta incidência
testemunha a intensificação do trabalho, condição
que está a afetar um número crescente de trabalhadores e trabalhadoras nos locais de trabalho.
A dor física e o desconforto causado por estas doenças, juntamente com o aumento do absentismo implicou, torná-las uma prioridade para
a prevenção da saúde ocupacional.
Qualquer trabalhador pode vir a sofrer de LMERT, no entanto, estas lesões podem ser evitadas através de uma avaliação das tarefas que o trabalhador executa, da adoção de
medidas preventivas e de um controlo contínuo da eficácia dessas medidas.

Faça o download do Guia prático Aqui.
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Guia temático - Assédio Moral no Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção

Tudo o que o trabalhador deve saber
sobre Assédio Moral no Trabalho: Riscos,
Efeitos na Saúde e Prevenção.

O Assédio Moral no Trabalho não é um fenómeno novo. Podemos dizer que é um problema tão
antigo como o trabalho.
A diferença reside na intensificação, na gravidade, na amplitude e na
banalização do fenómeno e na abordagem que estabelece o nexo causal com a organização do trabalho.
Consiste na exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações
humilhantes e constrangedoras, repetidas e prolongadas durante o tempo de trabalho, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente
de trabalho e com a organização, forçando – a desistir do seu posto de
trabalho.
É, pois, um fenómeno grave que acarreta sérias consequências para a
saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras.
A Organização Internacional do Trabalho considera o assédio moral, a
par do stresse, “burnout” e alcoolismo, como um dos riscos emergentes
para a saúde e segurança dos trabalhadores em todo o mundo.

Faça o download do Guia prático.
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