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Editorial
Destacamos na nossa publicação a Campanha de Prevenção Riscos Profissionais no Setor da Educação, lançada no passado mês de outubro.
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 e 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.

A Secretária Executiva,
Vanda Cruz
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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.
A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que efetive a
atualização da listagem de materiais que contêm amianto nos
edifícios, instalações e equipamentos onde se prestam serviços
públicos e que execute a consequente remoção, acondiciona-

Visite o
nosso
Blog SST

mento e eliminação dos respetivos resíduos.

Aceda à Recomendação Aqui.
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Informações Internacionais
Boas práticas de trabalho com agentes cancerígenos em segurança
No dia 25 de Maio de 2016, a EU-OSHA, em conjunto com cinco organizações-chave europeias, teve por iniciativa desenvolver um quadro de ações voluntárias para sensibilizar para os
riscos derivados da exposição a agentes cancerígenos no local de trabalho: o Roteiro dos
Agentes Cancerígenos. Um passo importante será a identificação de soluções inteligentes e
boas práticas e partilhá-las com as empresas e organizações. Isto reduziria a exposição dos
trabalhadores àqueles agentes e melhoraria a sobrevivência de muitos trabalhadores hoje e
amanhã. Um conjunto inicial de boas práticas sobre como trabalhar em segurança com agentes cancerígenos está agora disponível nesta página e muitas soluções novas seguir-se-ão em
breve.

Bombeiros absorvem químicos nocivos através da pele
Uma equipa de investigadores da Universidade de Ottawa examinou a exposição química
experienciada pelos bombeiros do Serviço de Incêndios de Ottawa durante operações de
emergência entre Janeiro de 2015 e Abril de 2016. O estudo, publicado no passado dia 18,
demonstra que os níveis de hidrocarbonos policíclicos aromáticos (PAH) eram geralmente três
a cinco vezes superiores após um incêndio. Para alguns bombeiros, chegava a ser 60 vezes
superior.
Saiba mais aqui.

Novos dados revelam importância das condições de trabalho no cancro da
mama
No passado dia 2 de Setembro foi publicada uma revisão dos dados sobre as causas ambientais do cancro da mama no jornal Environmental Health. Uma equipa composta inteiramente
por investigadoras do sexo feminino analisou mais de 800 estudos e indicou que, ao longo dos
últimos oito anos, foi recolhida uma grande quantidade de dados sobre o papel das exposições
ambientais na ocorrência de cancros da mama.
Aceda ao estudo aqui.
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Sistemas de alerta e vigilância detetam doenças profissionais novas ou
emergentes
Os sistemas de alerta e vigilância permitem a deteção de doenças relacionadas com o
trabalho novas ou emergentes e são úteis para complementar os dados oficiais das
doenças profissionais, podendo ajudar a delinear intervenções e ações de prevenção no
local de trabalho. Um relatório recentemente publicado pela EU-OSHA oferece exemplos
de boas práticas e salienta a importância de uma melhor integração da avaliação de
exposição no trabalho, melhorando a abrangência de grupos profissionais e doenças
específicas.
Descarregue aqui o relatório da EU-OSHA e consulte aqui os mais recentes recursos
disponibilizados em workshops sobre o tema.

Aprovada a primeira parte da revisão da Diretiva sobre cancros ocupacionais
No passado dia 25 de Outubro, o Parlamento Europeu aprovou o compromisso negociado com o Conselho de Ministros sobre a primeira fase da revisão da Diretiva sobre agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho. Este voto significa que o texto foi aprovado.
Deverá agora ser transposto para as respetivas
legislações nacionais dos estados-membros até
2019. Trata-se de um importante passo em frente,
em comparação com a proposta legislativa minimalista apresentada pela Comissão em Maio de 2016.
Saiba mais aqui.

Holanda: Conselho de Saúde propõe limite de exposição ocupacional para DEEEs
O Conselho de Saúde da Holanda publicou, no passado dia
26 de Outubro, um documento onde propôs a definição de
um valor limite de exposição (VLE) para emissões de escape de motores a diesel (DEEEs). A Alemanha deverá igualmente adotar um VLE, embora mais alto do que o proposto
pela Holanda. Os dois países serão assim os primeiros
estados-membros da UE a impor um limite na esperança de
reduzir a exposição dos trabalhadores a emissões diesel.
Leia a proposta do Conselho de Saúde holandês aqui.
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Cancros ocupacionais na União Europeia custam 270-610 mil milhões de euros
todos os anos
No dia 14 de Novembro, o Instituto Sindical Europeu (ETUI) apresentará, na conferência sobre
“Trabalho e Cancro” em Bruxelas, os resultados de um estudo sobre os custos do cancro relacionado com o trabalho na União Europeia. Os custos são deveras enormes: entre 270 e 610 mil
milhões de euros todos os anos, o que perfaz entre 1,8% e 4,1% do produto interno bruto de
toda a União Europeia. O motivo pelo qual estes valores são tão elevados é porque consideram
todos os custos: os diretos para os sistemas de saúde dos Estados Membros (relativos aos tratamentos médicos), os indiretos para os trabalhadores e empregadores (associados a perdas
monetárias devido à cessação do trabalho) e os custos humanos para as vítimas (impacto sobre
a qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias).
Descarregue o estudo completo aqui e o programa da conferência aqui.

Desafios da anafilaxia para a saúde
pública discutidos em Bruxelas
No próximo dia 22 de Novembro haverá no
Parlamento Europeu um briefing matinal
sobre os desafios da anafilaxia para a saúde
pública. A anafilaxia é uma reação alérgica
grave e potencialmente fatal. Uma pessoa
que sofra de anafilaxia e seja alérgica a uma
determinada substância, verá o seu sistema
imunitário reagir de forma excessiva ao alergénio, libertando químicos que provocam
sintomas de alergia. O evento será organizado pela eurodeputada Mairead McGuinness,
Vice-Presidente do Parlamento Europeu e
membro do Comité para o Ambiente, Saúde
Pública e Segurança Alimentar, em representação da Medicines for Ireland, organismo que representa a indústria farmacêutica
genérica e bio-similar irlandesa.
Leia o artigo completo aqui.

Regular o impacto da economia das
plataformas em linha na saúde e segurança no trabalho

O crescimento da economia da Internet coloca desafios relacionados com a segurança e
a saúde no trabalho (SST). O trabalho em
plataformas em linha - seja propriamente nas
plataformas, através delas ou por sua mediação - caracteriza-se por uma vasta gama de
regimes laborais, nomeadamente trabalho
ocasional, trabalho autónomo dependente,
trabalho à tarefa, trabalho a partir de casa e
«crowdwork». O presente relatório descreve
os riscos relacionados com a SST que
podem resultar do trabalho em plataformas
em linha, explora os desafios que a economia da Internet coloca às atuais abordagens
regulatórias em matéria de SST e apresenta
exemplos de políticas e iniciativas regulatórias, já em efeito ou ainda em desenvolvimento, para dar resposta a estes riscos e
desafios.
Descarregue o relatório aqui.
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Iniciativas do Departamento de SST

Conversas sobre PRP – Contributo da UGT ao longo do tempo
para a prevenção de riscos profissionais

Decorreu no passado dia 6 de Novembro na sede da UGT, uma interessante Conversa,
em que o tema foi a Intervenção da UGT ao longo do tempo na Prevenção de Riscos
Profissionais, para a qual contámos com a participação do Secretário-Geral Adjunto da
UGT, Sérgio Monte que deu enfoque aos principais marcos de referência da edificação
da Segurança e Saúde no Trabalho, no nosso país.
Realizámos uma viagem ao longo do tempo, desde os primórdios da SST, em que se
começou a discutir de uma forma tripartida esta matéria, até à atualidade dos nossos
dias em que, não obstante os avanços registados, se continuam a perder vidas nos
locais de trabalho.
O Departamento de SST elaborou um documento, precisamente, sobre o Enquadramento e Evolução da Segurança e Saúde no Trabalho - principais marcos de referência
– que foi distribuído na sessão, designadamente:
1. O PAPEL DA OIT NO DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
2. A POLÍTICA EUROPEIA PARA A SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
3. O ACORDO ESPECÍFICO DE SHST E A LEI-QUADRO
4. CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS
5. O ENQUADRAMENTO JURÍDICO ATUAL DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO EM
PORTUGAL
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Encontro sobre a “A Precariedade e os Novos Riscos do Mundo do
Trabalho”.

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UGT realizou no passado dia 18
de Novembro, em Setúbal, um Workshop sob o tema “A Precariedade e os Novos Riscos do Mundo do Trabalho”, que contou com a presença do Secretário de Estado do
Emprego Dr. Miguel Cabrita, e do Secretário-Geral da UGT Dr. Carlos Silva, conforme
programa em anexo.
Ao longo das últimas décadas verificaram-se progressos tecnológicos importantes nos
locais de trabalho, os quais associados a uma rápida globalização, transformaram as condições de trabalho e os locais de trabalho.
Contudo, muitos dos riscos tradicionais ainda estão presentes nos locais de trabalho e o
número de acidentes e de doenças associados ao trabalho continua a ser inaceitável.
Paralelamente a estes fatores, numerosos trabalhadores encontram-se expostos a
«novos» riscos originados pela evolução das formas de trabalho e devido às condições
geradas pelo emprego precário.
Sabemos, igualmente, que o facto de estes trabalhadores estarem em situações de grande insegurança e instabilidade, provocadas pelo caráter precário do seu vínculo contratual, faz com que prescindam do exercício dos seus direitos ligados à Segurança e Saúde
no Trabalho.
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São inúmeros os estudos que comprovam que os trabalhadores com vínculo precário:


Não usufruem, em regra, do mesmo nível de proteção no que respeita à
segurança e saúde no trabalho;



Não têm acesso ao mesmo conhecimento e formação profissional no geral, e
específica sobre prevenção de riscos, o que potencia a sua exposição ao risco;



Não têm possibilidade de acionar a adequada reparação de acidente ou doença profissional;



Não assumem uma posição de exigência para aplicação das medidas adequadas de prevenção ou de proteção.

Estas e muitas outras questões foram debatidas neste encontro.
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Campanha para a Eleição dos Representantes
dos Trabalhadores para a SST

Foi lançada pelo Departamento de SST, 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. 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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No âmbito desta Campanha foram já desenvolvidas 4 ações regionais que passamos a referir:
- 19 de Outubro, em Viseu;
- 30 de Outubro, em Aveiro;
- 16 de Novembro, em Vila Real;
- 19 de Novembro, em Évora.
A próxima iniciativa irá decorrer no próximo dia 24 de novembro, em Santarém.
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Conversa sobre PRP – Nanomateriais no trabalho

No próximo dia 11 de Dezembro de 2017, iremos desenvolver em Coimbra um
encontro sobre a temática dos nanomateriais no trabalho.
O domínio da nanotecnologia tem vindo a registar rápidos progressos e a utilização de
nanomateriais é cada vez mais comum, tanto na nossa vida quotidiana como no nosso
local de trabalho. Isto significa que um número crescente de trabalhadores executam a
sua atividade laboral expostos a nanomateriais.
Apesar da investigação em curso, o domínio da nanotecnologia regista um desenvolvimento mais célere do que o do conhecimento sobre os efeitos dos nanomateriais na Saúde e Segurança. Subsistem ainda muitas dúvidas, o que levanta questões sobre a avaliação de riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho.
Contudo, tal como acima referido, a enorme expansão que tem vindo a acontecer ao nível
da produção industrial e utilização de nanomateriais contrasta com uma ainda insuficiente
avaliação de riscos para a saúde humana e para o ambiente.
Dada a utilização em grande escala e muito diversificada dos nanomateriais na indústria,
é difícil de calcular o número de trabalhadores expostos. Embora se saiba pouco sobre o
impacto destes novos materiais, sobre a saúde e o ambiente, é provável, em qualquer
caso, que os trabalhadores estejam entre as primeiras pessoas a sofrer elevados níveis
de exposição.
É, pois, certo que os nanomateriais oferecem possibilidades técnicas únicas, mas podem
apresentar riscos para o ambiente e suscitar preocupações de Saúde e Segurança, ainda
não conhecidas.

Estas questões irão ser, certamente, discutidas neste encontro que pretendemos desenvolver.
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Publicações do Departamento de SST
O Departamento da UGT tem uma linha editorial de Guias temáticas cada um dedicado a
um risco profissional concreto. Recentemente foram publicados e disseminados os Guias
que se seguem:

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.
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Guia: Riscos Psicossociais no Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção

Este guia temático é dedicado a uma problemática bastante atual - os Riscos Psicossociais
relacionados com o 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.
Faça aqui o download do guia.
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Ficha Informativa + Segurança e Saúde no Trabalho dedicada aos Aspetos Ergonómicos do Trabalho - outubro de 2017.

Já se encontra disponível, no site institucional da UGT, a edição n.º 29 da publicação mensal Ficha
Informativa + Segurança e Saúde no Trabalho dedicada aos Aspetos Ergonómicos do Trabalho outubro de 2017.
A ergonomia é conhecida como o estudo da relação entre o homem e o seu ambiente laboral. Podemos
dizer que a ergonomia no trabalho oferece ao trabalhador, o conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de patologias específicas para cada tipo de atividade executada.
As condições gerais de trabalho, considerando, a iluminação, o nível de ruído e a temperatura, são os
principais causadores dos problemas que afetam, diretamente, a saúde dos trabalhadores. Nesse caso,
a ergonomia pode também contribuir muito para evitar que essas enfermidades ocorram, com objetivo
de tornar cada vez mais eficiente os procedimentos de controlo e de regulação das condições adequadas de trabalho.
Aceda à publicação 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
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