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Informações Nacionais
NOVO MODELO DE PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO
De acordo com o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no
Trabalho, deve ser realizada a publicação anual e a adequada divulgação de
informação estatística sobre acidentes de trabalho. Não obstante, o Regime
Jurídico de Reparação de Acidentes de Trabalho, prevê que, em caso de acidente, o empregador que tenha transferido a responsabilidade para um
segurador deve participar a este a ocorrência, por meio informático, podendo, no caso de microempresa, fazê-lo em suporte de papel.
O Decreto-Lei nº 106/2017 de 29 de agosto, que vem regular a recolha,
publicação e divulgação da informação estatística oficial sobre acidentes de

Visite o
nosso
Blog SST

trabalho, determina que os empregadores ou trabalhadores independentes,
ao participarem acidentes de trabalho aos seguradores, devem utilizar um
novo modelo aprovado para o efeito, constituindo contraordenação leve,
punida com coima, a violação da obrigação mencionada.
O novo modelo de participação de acidentes de trabalho, incluindo os conteúdos, prazos e forma de envio da informação relativa aos acidentes de trabalho e do suporte digital das participações de acidentes de trabalho feitas
em suporte de papel, no caso das microempresas, são aprovados por Portaria, à data de hoje ainda não publicada em Diário da República.

Aceda ao diploma Aqui.
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Campanha “ Regresso às Aulas “

A ACT está novamente no “Regresso às Aulas” com a Campanha “Promoção da
Segurança e Saúde no Trabalho em Meio Escolar”.
As ferramentas didáticas sobre SST visam as crianças entre os nove e os onze anos. Aos
nove anos, as crianças atravessam uma fase fundamental do seu desenvolvimento em
que devem estar aptas a começar a trabalhar em equipa na concretização de projetos, a
aprender a trabalhar com independência em projetos com várias fases e a lidar com o
pensamento e com factos científicos rudimentares.
A absorção de uma cultura de prevenção dos riscos confere às crianças as competências
e os conhecimentos basilares necessários para as manter seguras no futuro.

Veja aqui mais filmes do Napo: https://www.napofilm.net/pt
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Informações Internacionais
É já em Outubro a 9ª Conferência Internacional sobre a Prevenção de Acidentes
no Trabalho
A Conferência realiza-se no âmbito da WOS.net entre 3 e 6 de Outubro em Praga. O tema
deste ano será a complexidade da gestão da segurança numa sociedade em mutação e as
principais temáticas serão as seguintes:


Da pesquisa de segurança à implementação dos resultados



Resistência na prevenção de acidentes de trabalho: lidar com a incerteza no local de trabalho



Implementar uma cultura de prevenção



Cultura da Liderança & Gestão de Riscos



Educação e Formação – pré-requisitos da segurança



Analisando a segurança: vemos um só quadro?



“Visão Zero” – uma abordagem não-governamental à segurança

Saiba mais sobre a conferência aqui.

França: Governo anuncia intenção de abolir Comissões de Segurança, Saúde e
Condições de Trabalho
No passado dia 31 de Agosto, o Ministério do Trabalho
francês publicou uma proposta de alteração ao Código
do Trabalho. Uma das alterações – introduzida pelo
Presidente Macron em resposta às exigências do
patronato – tem a ver com a abolição das Comissões
de Segurança, Saúde e Condições de Trabalho, que
serão fundidas juntamente com outros organismos de
representação dos trabalhadores numa única
“Comissão de Trabalhadores”. Segundo Laurent Vogel,
da ETUI, “a abolição destas comissões conduzirá muito
provavelmente a uma redução drástica das opções disponíveis para trabalhadores que desejem tomar providências ao nível da segurança e saúde
ocupacional.”
Saiba mais aqui.
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Modelos de tempo de trabalho para um trabalho sustentável
O tempo de trabalho é um tema de estudo recorrente porque a natureza do trabalho, o seu conteúdo, as
condições em que é desenvolvido e o próprio mercado de trabalho continuam a evoluir. Este relatório oferece uma visão geral sobre a recente evolução da duração e organização do tempo de trabalho na UE e
salienta as principais tendências e diferenças entre os Estados Membros. Através de uma análise detalhada dos dados
resultantes do sexto Inquérito Europeu sobre as Condições de
Trabalho (2015), este estudo examina, por um lado, a relação
entre os modelos de tempo de trabalho, o equilíbrio entre a
vida profissional e pessoal e as preferências de tempo de trabalho, e por outro, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores,
explorando ainda até que ponto as condições de trabalho predominantes e os modelos de tempo de trabalho praticados
nos Estados Membros da UE são sustentáveis a longo prazo.
Descarregue o relatório aqui.

SUBSPORT – a e-ferramenta de substituição para a redução segura dos riscos de
químicos perigosos
O SUBSPORT – Portal de Apoio à Substituição é uma plataforma grátis multilingue para a partilha de informação sobre a substituição de
químicos perigosos por substâncias e tecnologias alternativas. A substituição constitui uma das principais ações para reduzir os riscos químicos que ameaçam o ambiente e a saúde pública. Neste sentido, o portal SUBSPORT visa facilitar esta tarefa desafiante fornecendo orientações sobre a avaliação de substâncias e a gestão da substituição, ajudando ao mesmo tempo as empresas a cumprir com os requisitos de
substituição estipulados na lei comunitária. A ferramenta pode ser
igualmente usada como uma fonte de informação para outras partes
interessadas, incluindo autoridades, organizações ambientais e de
consumidores e instituições científicas.
Visite o portal aqui e saiba mais sobre o mesmo aqui.

Porquê investir na segurança e saúde no trabalho?
“Proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores é um imperativo moral e
legal”, afirma a Directora da EU-OSHA, Christa Sedlatschek, num artigo publicado no Financial Times. “Na Europa podemos estar orgulhosos, as nossas
condições de trabalho são as melhores do mundo, mas ainda há muito a
fazer”, prossegue a Dra. Sedlatschek. A Directora da EU-OSHA realça a
necessidade de adaptar as políticas de modo a assegurar uma carga de trabalho exequível, boas relações interpessoais e uma formação adequada, elementos que têm um grande impacto sobre todos os trabalhadores. A Dra.
Sedlatschek aborda ainda os objetivos das Campanhas sobre Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis e explica como a EU-OSHA gere os desafios relacionados com a SST.
Leia o artigo completo aqui.
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Publicações do Departamento SST
Edição n.º 28 da Ficha Informativa
+ Segurança
Saúde no Trabalho
– Reparação de Doenças Profissionais, de setembro de 2017

O regime de reparação de doenças profissionais, no nosso país, encontra-se disposto no artigo 284º do Código de Trabalho em que se dispõe sobre o direito à reparação dos danos devidos a doenças profissionais, sendo esta matéria regulamentada
num diploma específico, designadamente, na Lei 7/ 2009, de 4 de setembro que
regulamenta a reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais,
incluindo os aspetos relacionados com a reabilitação e a reintegração profissionais.
Doença profissional é aquela que resulta diretamente das condições de trabalho e
que causa incapacidade para o exercício da profissão ou a morte do trabalhador
vítima de doença profissional.

Aceda à publicação Aqui.
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Iniciativas do Departamento de SST

UGT lançou estudo de avaliação de riscos psicossociais
na Administração Pública e Sector Empresarial do Estado
A UGT deu, no passado dia 9 de outubro, o pontapé de partida para a elaboração de um estudo que permitirá conhecer os principais stressores e fatores
de riscos psicossociais na Administração Pública, Central e Local, e no Sector
Empresarial do Estado.
O Departamento de Segurança e Saúde da UGT tomou a iniciativa e pediu
ajuda ao perito em avaliação e prevenção de riscos psicossociais e membro
da Ordem dos Psicólogos, Samuel Antunes, para coordenar este estudo cujo
resultado final será divulgado pelos sindicatos representativos do sector e,
eventualmente, pelos organismos competentes da Administração Pública permitindo alterar modelos e práticas organizacionais diariamente identificados
como causas ativas e fatores de riscos psicossociais.
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Campanha de Prevenção Riscos Profissionais no Setor da Educação
Foi lançada no passado dia 12 de outubro 2017, a Campanha de Prevenção Riscos
Profissionais no Setor da Educação, desenvolvida pelo Departamento de SST da UGT.
A área da educação e os profissionais que nele desenvolvem a sua atividade profissional
constitui, no nosso entender, um dos setores que lamentavelmente continua a descoberto em matéria de prevenção de riscos profissionais.
Com efeito, persiste um elevado grau de desconhecimento relativamente a questões concretas, como sendo os direitos em matéria de SST e reparação de danos que assistem a
estes trabalhadores, principalmente do pessoal não docente.
Na criação de uma verdadeira cultura de prevenção, importa atuar na interiorização de
comportamentos e atitudes dirigidos à Prevenção, a qual deve desenvolver-se mesmo
antes da entrada na vida ativa, ou seja, a Cultura de Prevenção deve começar a ser
construída nas escolas sensibilizando e motivando desta forma os jovens – futuros trabalhadores -para a Prevenção da sua Segurança e Saúde.
Por esta razão, torna-se fundamental acelerar o processo de sensibilização e de informação da comunidade escolar para os riscos que o mundo laboral encerra, promovendo
uma efetiva informação e sensibilização de professores, educadores e pessoal não docente sobre SST, alargando assim as suas competências neste âmbito, por forma a serem
efetivos agentes de prevenção junto dos jovens que se encontram a realizar o seu percurso escolar.
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A Campanha tem como objetivos:
- Promover a sensibilização e informação sobre os riscos profissionais que se encontram
subjacentes à atividade profissional, com articular enfoque nos riscos psicossociais;
- Promover o conhecimento dos direitos em matéria de SST, do pessoal docente e não
docente;
- Promover a eleição dos RT’SST neste setor de atividade, com vista a uma maior participação e reivindicação dos trabalhadores e seus representantes na melhoria das condições
de SST.

Pertinência das ações de promoção da eleição dos Representantes
dos Trabalhadores para a SST
Paralelamente ao processo de sensibilização da comunidade escolar, importará, no nosso
entender promover a eleição dos RT’SST no setor da educação.
Nesta perspetiva, pretende esta Campanha, tal como já referido, desenvolver um conjunto de ações de informação e sensibilização para a promoção da eleição de Representantes dos Trabalhadores para a SST neste setor.
Com efeito, os sindicatos deste setor têm referido a necessidade premente de se proceder à eleição de RT’SST, encontrando-se atualmente esta matéria na agenda sindical,
pelo que importa dotar os intervenientes de capacidade informativa sobre o desenrolar
do processo, o qual não é simples, no sentido destas estruturas reunirem competências
sólidas para esclarecer os seus associados.

9

PÁGINA

10

Próximas iniciativas do Departamento
de SST

No próximo mês de novembro o Departamento de SST vai lançar mais uma iniciativa

Campanha para a Eleição dos
Representantes dos Trabalhadores para a SST.
de prevenção, desta vez uma

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.

Desta forma, pretendemos desenvolver, no âmbito desta Campanha, um conjunto de ações de sensibilização, informação e esclarecimento, sobre a eleição, promovendo assim o arranque de processos eleitorais.
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A participação dos trabalhadores e trabalhadoras no domínio da Segurança e
da Saúde não constitui apenas um Direito, é um pressuposto fundamental para
garantir a eficácia da gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho por parte
dos empregadores.

Tendo, pois, presente que a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho (RTSST) deve ser encarada por
todas as estruturas sindicais como uma prioridade de ação. Importará, pois,
sistematizar todo o processo eleitoral, clarificando e tornando acessível o
entendimento de todas as diligências a tomar no desenvolvimento do ato eleitoral desde a iniciativa do processo até ao início da atividade após a eleição.

O RT SST continua a ser uma figura nem sempre presente no nosso quotidiano
sindical, sendo imperioso alterar esta realidade, para que a UGT possa assumir
um papel de maior relevo na prevenção de riscos profissionais, promovendo
cada vez mais processos eleitorais nos locais de trabalho.

Esta atividade deve ser encarada pelos sindicatos como uma prioridade
na ação, pois, assim, contribuiremos para tornar os locais de trabalho
mais seguros e saudáveis.

Nunca é demais relembrar que estes representantes possuem vários direitos,
que lhe permitem participar e intervir, em representação dos trabalhadores, de
forma ativa, no sistema de prevenção da empresa, seja na sua implementação,
seja no seu funcionamento, ou até, na sua avaliação. Nesta perspetiva, são
uma mais-valia sindical na reivindicação de melhores condições de SST.

Neste contexto, assume-se como uma prioridade a dinamização e intensificação da eleição de representantes para a área de SST, combatendo o não cumprimento da legislação.
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Segurança e Saúde no Trabalho:
Um Direito Fundamental…
Prevenir Hoje é investir no Futuro !
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