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Editorial
Destacamos na nossa publicação a 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) é 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 e 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.
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 deve ser encarada por todas as estruturas sindicais como uma prioridade de ação,
importará, 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.
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Informações Nacionais
Resolução da Assembleia da República n.º 248/2017
Recomenda ao Governo que atualize a listagem de materiais que contêm amianto
nos edifícios onde se prestam serviços públicos e proceda à sua remoção.

Aceda à Resolução Aqui.

A Autoridade para as Condições de Trabalho acaba de publicar o
Relatório da Atividade da Inspeção do Trabalho relativo ao ano de
2016.
Prosseguindo o seu objetivo estratégico de promoção da redução do número de acidentes de trabalho, a ACT apresenta neste relatório o contributo da atividade inspetiva para a mudança dos locais de trabalho em Portugal, destacando-se o aumento:

Visite o
nosso
Blog SST



Do número de pessoas – trabalhadores e empregadores - esclarecidas pela
ACT, revelando a aposta na promoção do cumprimento através da informação.



Em 7% de notificações para tomadas de medidas, quando comparado com o
ano anterior. Este procedimento representou 54% do total de procedimentos
adotados, privilegiando, deste modo, a ACT, imediatamente ou com prazo, o
cumprimento das normas legais, principalmente no setor da construção, onde
incidiu 49% deste procedimento e na indústria transformadora 17% - os setores com maior índice de sinistralidade.



Em 7% do número de processos de contraordenação instaurados, merecendo
evidência o aumento de processos de contraordenação no âmbito do trabalho
não declarado, na ordem dos 82%, resultado do enfoque da ACT no combate a
este fenómeno, do montante das quantias apuradas em coimas, o qual representou 47,6% do montante global mínimo da moldura da coima associada aos
processos de contraordenação - em 2012 esse valor era apenas de 22,79% e
em 2015 foi de 44,02% - refletindo o aumento da eficácia dos processos de
contraordenação instaurados.



Significativo do número de condenações em tribunal quando comparado com
os anos anteriores – mais 63% quando comparado com 2015 -, o qual reflete o
investimento realizado pela ACT neste domínio.

Aceda ao documento Aqui.
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Informações Internacionais
Associações sindicais e patronais ouvidas pela Comissão para a Diretiva sobre
Agentes Cancerígenos e Mutagénicos no Trabalho
No passado dia 26 de Julho, a Comissão Europeia lançou, junto das associações
sindicais e patronais, uma consulta sobre o futuro da Diretiva Europeia sobre a
proteção dos trabalhadores contra riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho. O contexto político desta consulta é
significativo: o processo de revisão da Diretiva teve início em Maio de 2016, com
uma primeira proposta, tendo a segunda proposta de revisão sido avançada em
Janeiro de 2017 e estando atualmente a ser discutida no Parlamento Europeu.
Até à data, já responderam duas instituições: a confederação sindical CES e a
confederação patronal Business Europe.

Aceda ao documento da comissão sobre a consulta aqui e leia a resposta da CES aqui e a resposta da
Business Europe aqui.

Estudo sueco confirma que emissões de escape de motores a diesel no local de
trabalho provocam cancro do pulmão
Um estudo sueco publicado em Junho de 2017 comparou a
ocorrência de casos de cancro do pulmão entre trabalhadores que haviam sido expostos a emissões de escape de
motores a diesel (EEMD) cancerígenas durante o trabalho e
trabalhadores que não foram expostos. As conclusões do
estudo confirmam que a exposição a EEMDs no trabalho é
uma das principais causas de cancro do pulmão. A exposição a motores a diesel no trabalho parece estar associada
a um risco particularmente elevado de desenvolver tipos
específicos de cancro do pulmão tais como carcinomas espinocelulares (que têm origem na
mucosa pulmonar) e carcinomas celulares indiferenciados.
Consulte o estudo aqui.
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Parlamento Europeu rejeita proposta da Comissão sobre disruptores endócrinos
No passado dia 4 de Outubro, o Parlamento Europeu vetou os critérios propostos pela Comissão para identificar os disruptores endócrinos. Uma maioria significativa de eurodeputados
considerou que estes critérios violavam a lei comunitária e representavam uma ameaça para a
saúde pública e o ambiente (389 votaram a favor da rejeição dos critérios, ao passo que apenas 235 apoiaram a Comissão Europeia). A Comissão deve agora regressar à estaca zero e
formular uma nova proposta nos próximos meses.
Saiba mais aqui.

Dia Mundial dos Professores: a segurança e saúde no trabalho começa na escola
No Dia Mundial dos Professores, 5 de Outubro, celebra-se o papel que os professores desempenham na prestação de um ensino de qualidade a crianças e adultos de todas as idades. A integração da segurança e saúde no trabalho (SST) na educação é fundamental para alunos e estudantes desenvolverem uma boa atitude e compreenderem a importância de viver em segurança
e saúde, bem como de cuidar dos outros (família, colegas, professores). A NAPO tem estado a
ajudar os professores nesta missão fundamental através de uma série de ferramentas educativas
sobre SST em diversas línguas, destinadas a apresentar temas sobre segurança e saúde a alunos do primário de uma forma divertida e educativa.
Visite aqui a página da EU-OSHA sobre a introdução da SST na educação.

EU-OSHA apresenta resultados de projeto sobre prevenção de doenças profissionais causadas por exposição a agentes biológicos
A EU-OSHA desenvolveu um projeto com vista a sensibilizar as pessoas para a exposição a
agentes biológicos e os problemas de saúde relacionados, bem como a falta de uma abordagem
sistemática à prevenção no local de trabalho no que toca a estes fatores de risco. No passado
dia 10 de Outubro foram apresentadas, num “workshop”, as conclusões do projeto em Amesterdão. O objetivo deste encontro foi proporcionar uma discussão com peritos e atores relevantes
dos Estados Membros e de instituições europeias sobre o que se pode fazer a nível nacional e
europeu para prevenir doenças profissionais e melhor controlar os riscos associados à exposição
a agentes biológicos no local de trabalho.
Leia mais sobre o workshop aqui.
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Publicações do Departamento SST
Boletim Informativo Prevenção de Riscos Profissionais – edição de setembro
Este número do nosso PRP é dedicado à proteção da Segurança e Saúde dos trabalhadores e
dos trabalhadores menores.
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;
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.

Aceda ao Boletim PRP

Guia temático - Assédio Moral no Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção
O Departamento de SST da UGT procedeu á elaboração de mais um guia temático, desta vez dedicado à
temática do Assédio Moral no Trabalho.
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 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.

5

PÁGINA

6

Tradução de artigos técnicos

“ Proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores é um
imperativo moral e legal”

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho efetuou a tradução de um artigo publicado no Financial Times, no qual a Directora da EU-OSHA, Christa Sedlatschek, afirma que
"proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores é um imperativo moral e legal.”
“Proteger a Saúde e Segurança dos trabalhadores é um imperativo moral e legal. Mas a boa
prática também pode ajudar a atrair os melhores funcionários e até mesmo ajudar a ganhar
participação no mercado. As empresas que desejam aumentar a produtividade, o lucro ou
melhorar o bem-estar dos trabalhadores devem, portanto, examinar mais de perto a segurança e a saúde no trabalho. Na Europa, podemo-nos orgulhar do facto de as nossas condições de trabalho serem as melhores do mundo, mas há muito que precisamos ainda de fazer.
O inquérito mais recente da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (UEOSHA), que abrange 50 mil estabelecimentos em 36 países, mostrou que mais de três quartos dos locais de trabalho relatam um ou mais riscos psicossociais, como carga de trabalho
excessiva, trabalho com clientes difíceis ou insegurança no trabalho. No entanto, apenas um
terço possui um plano para prevenir o stress relacionado com o trabalho. O stress e os distúrbios músculo-esqueléticos relacionados com o trabalho, como a dor nas costas, constituem
uma grande preocupação na Europa: 37% dos trabalhadores na UE afirmam que trabalham
sempre ou quase sempre com prazos apertados; 62 por cento realizam movimentos repetitivos de mão ou braço; e 34 por cento quase sempre tem que trabalhar em alta velocidade.
Em 2015-16, de acordo com as estatísticas do Executivo de Saúde e Segurança do Reino Unido, o stress, a depressão ou a ansiedade representaram 45 por cento dos dias úteis perdidos
para a saúde na Grã-Bretanha e os distúrbios músculo-esqueléticos relacionados com o trabalho, 34 por cento. Mesmo deixando de parte a dor e o sofrimento evitáveis, estima-se que o
custo económico das doenças e lesões relacionadas com o trabalho equivale a 3 a 5% do PIB
da EU.”

Leia o artigo na íntegra Aqui.
(Nota: Tradução da responsabilidade da UGT)
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Iniciativas do Departamento de SST

Campanha para a Eleição dos Representantes dos Trabalhadores
para a SST

Foi lançada no passado dia 19 de outubro 2017, a Campanha para a Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a SST, desenvolvida pelo Departamento de SST da UGT.

Fundamentação da Campanha
Tendo, pois, presente que a eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança
e Saúde no Trabalho 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.

(continua na página seguinte)
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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.

Ações a desenvolver:
Pretendemos, pois, realizar 1 ação de informação e sensibilização por cada União Distrital
da UGT, dirigida a todos os setores de atividade. Pretendem-se, pois, desenvolver 18
ações de informação e sensibilização a nível regional.

Produtos a desenvolver:


Guião do Processo para a Eleição de Representantes dos Trabalhadores para a
SST;



Compilação de Formulários – Processo de Eleição dos Representantes dos Trabalhadores para a SST;



Compilação de Formulários para a Participação dos Representantes dos Trabalhadores para a SST;



Compilação dos Instrumentos de Participação dos Trabalhadores para a SST;



Suporte de apresentação das sessões de informação e sensibilização.
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Conversa sobre PRP – Assédio Moral no Trabalho

Os riscos psicossociais são das questões que maiores desafios apresentam em matéria de
Segurança e Saúde no Trabalho, pois têm um impacto significativo na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, nas organizações e nas economias nacionais.

Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho têm sido identificados como um dos
grandes desafios contemporâneos para a Saúde e Segurança no Trabalho e encontram-se
ligados a problemas nos locais de trabalho, tais como o stresse, a violência, o assédio e a
intimidação no trabalho.

O assédio moral no local de trabalho é um problema grave entre a população ativa europeia,
com custos significativos para o trabalhador e para organização. O nosso país não é exceção.

Além disso, o assédio moral deve ser considerado um comportamento pouco ético, opressivo e, como tal, um comportamento inaceitável no ambiente de trabalho.

O assédio moral apresenta-se como um processo usado cada vez mais pelas entidades
patronais para discriminar e/ou perseguir os trabalhadores, com a finalidade de os levar a
despedirem-se.
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Conversa sobre PRP - Prevenção do Consumo de
Substâncias Psicoativas em meio laboral

Realizou-se no passado dia 16 de outubro, na Nazaré, mais uma Conversa sobre PRP sobre Prevenção
do Consumo de Substâncias Psicoativas em meio laboral, para a qual convidámos o Dr. Carlos Cleto,
do SICAD, perito em matéria de consumo de substâncias psicoativas em meio laboral.
A defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras é, desde sempre, um dos objetivos prioritários
da ação sindical. Encaramos, o consumo de substâncias psicoativas como uma questão, em primeiro
lugar, de saúde.
O consumo de substâncias psicoativas – álcool e droga - representa um problema social que assume
contornos preocupantes, percorrendo transversalmente todos os estratos sociais e faixas etárias, o
que significa que é um problema que atinge fortemente o local de trabalho.
Os consumos têm profundas consequências nas relações sociais e na sinistralidade, tendo implicações
no trabalho, na medida em que afetam as relações interpessoais nele desenvolvidas, promovem o
absentismo, conduzem à quebra de produtividade e à ocorrência de acidentes de trabalho suscetíveis
de causar mortes ou lesões graves nos trabalhadores e trabalhadoras.
A responsabilidade sindical desta problemática assenta na contribuição para a sensibilização e informação dos trabalhadores com vista à prevenção e também na promoção da solidariedade dos trabalhadores com aqueles que estão a viver esta situação. É fundamental encarar o consumo de substâncias psicoativas em meio laboral como uma realidade que é urgente prevenir e combater.
Enquanto estruturas sindicais, é nossa missão pugnar pela defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, promovendo a definição de políticas e programas de prevenção e de promoção da saúde.
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Próximas iniciativas do Departamento
“Precaridade e os Novos Riscos do Mundo do Trabalho”

No próximo dia 18 de novembro vai decorrer em Setúbal um encontro sobre a temática da
“Precaridade e os Novos Riscos do Mundo do Trabalho”.
Vão ser convidados desta Conversa sobre PRP a Elisabeth Barreiros, Presidente da Ala de Quadros das UGT, Sérgio Monte, Secretário-Geral Adjunto da UGT, Miguel Cabrita, Secretário de
Estado do Emprego, sob a moderação de Vanda Cruz, Secretária Executiva da UGT e encerramento do nosso Secretário-Geral, Carlos Silva.
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Segurança e Saúde no Trabalho:
Um Direito Fundamental…
Prevenir Hoje é investir no Futuro !

Uma Publicação
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