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Editorial

Este número do nosso PRP é dedicado à problemática
do cancro relacionado com o trabalho.

Segundo informação disponibilizada pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, o cancro é a
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primeira causa de mortalidade ligada ao trabalho, representando 53 % do total de mortes, constituindo o principal
risco para a saúde dos trabalhadores na União Europeia.

Divulgamos também os dados mais recentes

Visite o

sobre sinistralidade laboral, os quais nos deixam extremamente apreensivos, na medida em que à semelhança
de 2014, registou-se um novo aumento no número total
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de acidentes e no número de dias de trabalho perdidos,
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voltando a contrariar uma tendência decrescente que já
se vinha a registar desde 2009.
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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 novembro de 2017, 99 acidentes
de trabalho mortais e 270 acidentes de trabalho graves.

Acidentes
Mortais

Acidentes
Graves

2017

2017

Nas instalações

75

255

In itinere

10

3

Em viagem, transporte ou circulação

14

12

Total

99

270

Tipo de acidente

[informação atualizada a 30 de novembro 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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GEP divulga estatísticas relativas a sinistralidade laboral
ocorrida em 2015

O Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) divulgou recentemente os dados apurados
em 2015 relativamente à sinistralidade laboral no nosso país. À semelhança do ano de
2014, também este ano foram incluídos os acidentes ocorridos na administração pública.
Mais informações Aqui.
Seguem alguns dados:

1 - ACIDENTES DE TRABALHO
Em 2015 ocorreram 208 457 acidentes, dos quais 161 tiveram consequência mortal
- À semelhança de 2014, registou-se um novo aumento no número total de acidentes e no
número de dias de trabalho perdidos, voltando a contrariar uma tendência decrescente que
já se vinha a registar desde 2009.
- A maioria dos acidentes de trabalho apurados em 2015, ocorreram nos setores de atividade "C - indústrias transformadoras", “G - comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos" e "F - construção“, onde se registaram, respetivamente
25,0%, 14,4% e 13,8% do total de acidentes.
- Já no que respeita à sinistralidade mortal, foi o setor “F - construção“ que registou o valor
mais elevado, 29,8% dos acidentes mortais, (48 vítimas mortais), seguindo–se o setor da
“A - agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, 19,9% (32 vítimas mortais) e o
setor das "C - indústrias transformadoras“ 10,6% (17 vítimas mortais).
- Relativamente ao total de acidentes de trabalho para os quais se conhece a dimensão da
empresa ou entidade equiparada, mais de metade ocorreram em pequenas empresas (10 a
49 pessoas) e micro empresas ou com trabalhadores independentes (1 a 9 pessoas), 24,6%
e 23,7% respetivamente.
- Quanto aos acidentes de trabalho mortais, a maior parte deu-se com trabalhadores de
micro empresas ou com trabalhadores independentes (1 a 9 pessoas), 36,0%.
- Por outro lado as empresas de maior dimensão “250 a 499 pessoas” e “500 e mais pessoas” registaram a menor percentagem do total de acidentes mortais, ambas com 7,3%.
Continuação...
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2 - CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O ACIDENTE
Em 2015 cerca de 67 309 acidentes ocorreram em “zona industrial”.
- A maioria dos sinistrados, para os quais se sabe onde ocorreu o acidente, encontravam-se
em “zona industrial” (36,6%).
- No que se refere à atividade que executavam no momento do acidente, 154.447 indivíduos (78,3%) realizavam “movimento” (andar, subir ou descer escada, etc.) (27,3%),
“trabalho com ferramentas de mão” (26,6%) ou “transporte manual” (24,4%).
- Na origem de mais de metade dos acidentes esteve o acontecimento desviante/desvio
“movimento do corpo sujeito a constrangimento físico (conduzindo, geralmente, a lesão
interna) ” e a “perda total ou parcial de controlo de máquina ou meio de transporte
(equipamento manuseado, ferramenta manual, objeto, animal)”, 28,0% e 24,8% respetivamente.
- Os agentes materiais reconhecidos como associados ao desvio e que mais se destacam são
os “materiais, objetos, produtos, componentes de máquinas - estilhaços e poeiras” (35,9%
do total de acidentes).
- O acontecimento gerador direto da lesão do sinistrado mais frequente foi o “esmagamento
em movimento vertical/horizontal sobre/contra objeto imóvel” com 29,2% das ocorrências,
seguido de 27,9% de acidentes por “constrangimento físico do corpo, constrangimento psíquico”.
- Nos acidentes de trabalho para os quais se conhece o agente material associado ao contacto, destaca-se o grupo dos “materiais, objetos, produtos, componente de máquina – estilhaços, poeiras” com 34,7% das ocorrências.
- Na sinistralidade mortal, mais de metade dos acidentes ocorreram em “local público” e
“estaleiro, construção, pedreira, mina a céu aberto”, 50 (31,1%) e 42 (26,1%) mortes, respetivamente.
- 29,8% dos acidentes mortais ocorreram na construção, 24,8% dos acidentes mortais
foram acidentes de viação.
- Sabe-se também que 52 (38,8%) acidentes mortais ocorreram aquando da “condução/
presença a bordo de um meio de transporte – equipamento de movimentação”. Quanto ao
desvio, a “perda total ou parcial de controlo de máquina ou meio de transporte
(equipamento manuseado, ferramenta manual, objeto, animal)” esteve na base de 53 mortes (6,3%).
- O agente material associado ao desvio mais frequente foi “veículos terrestres” em 46 acidentes (35,7%).
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3 - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE

Em média perderam-se 38,4 dias de trabalho na sequência de acidentes laborais

- No total, em 2015 perderam-se 5.459.744 dias de trabalho perdidos por motivo de acidente de trabalho.
- Analisando os acidentes de trabalhos face aos dias de ausência que provocaram, constatase que as “amputações (perdas de partes do corpo) e esmagamentos” e as “ fraturas” foram
as lesões mais graves pois, em média, perderam, respetivamente, 105,1 e 82,0 dias.
- No entanto, as “lesões e feridas superficiais” que, perderam em média 20,3 dias, foram as
lesões que mais se verificaram na maioria dos acidentes não mortais, 55,2%. As
“concussões e lesões internas” (32,1%) e as “lesões múltiplas” (36,5%) foram as lesões
presentes em mais acidentes com consequência mortal.
- Em mais de metade dos acidentes não mortais (63,6%), as partes do corpo mais atingidas
foram

as

“extremidades

superiores”

(38,2%),

seguidas

das

“extremidades

inferio-

res” (25,5%). Dos acidentes com consequência mortal, 50,9% foram provocados por lesões
no “corpo inteiro ou partes múltiplas”, 24,5% por lesão no “tórax” e 22,0% na “cabeça” .

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

Continuação...
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Seguem os resultados relativamente ao campo “horários de trabalho”:

- 59% dos trabalhadores inquiridos declararam trabalhar entre 35 a 40
horas de trabalho por semana no principal trabalho remunerado.
- 83% dos trabalhadores inquiridos declararam nunca trabalhar mais de 10
horas por dia.
- 84% dos trabalhadores inquiridos declararam nunca trabalhar à noite.
- 53% dos trabalhadores inquiridos declararam nunca trabalhar ao fim de
semana.
- 84% dos trabalhadores inquiridos declararam não trabalhar por turnos.
- 66% dos trabalhadores inquiridos declararam que o seu horário de trabalho é estabelecidos pela empresa/organização sem possibilidade de alteração.
- 23% dos trabalhadores inquiridos declararam que o seu horário é inteiramente determinado por si.
- 36% dos trabalhadores inquiridos declararam que é difícil tratar de assuntos pessoais durante o horário de trabalho.
- 28% dos trabalhadores inquiridos declararam ser pouco frequente trabalharem no seu tempo livre para dar resposta a solicitações do seu trabalho.
- 32% dos trabalhadores inquiridos declararam não trabalharem o mesmo
número de horas todos os dias.
- 32% dos trabalhadores inquiridos declararam não trabalharem o mesmo
número de horas todos as semanas.
- 96% dos trabalhadores inquiridos declararam não possuir horários fixos de
entrada e de saída no seu emprego.

Cont.
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NOTÍCIAS EM DESTAQUE...
Desigualdades na saúde social marcam agenda da Conferência da
ETUI sobre “Trabalho e Cancro”

Na sequência da Campanha sobre a Prevenção do Cancro Ocupacional, ao qual a
UGT está associada, o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho efetuou a
tradução de um artigo da ETUI sobre a Conferência "Trabalho e Cancro", que
decorreu entre 14 e 15 de Novembro, em Bruxelas.

“Os locais de trabalho não são apenas espaços onde as pessoas trabalham – são
espaços onde elas vivem as suas vidas. Tudo o que é proibido ao nível da saúde e
da proteção ambiental deveria ser igualmente proibido no local de trabalho.”
Foi com estas palavras que Laurent Vogel, investigador do Instituto Sindical Europeu (ETUI), encerramento desta conferência.

Leia atentamente o artigo Aqui.

(Nota: Tradução da responsabilidade da UGT)

Cont.

Cont.
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Ficha Prática n.º 32 - Cancro no local de trabalho

1 – O que se entende por cancro de origem profissional?
Quando falamos de cancro de origem profissional referimo-nos a um conjunto de doenças. O cancro é causado por uma alteração no material genético das células do nosso
organismo. Estas alterações podem ser provocadas pela exposição a agentes cancerígenos existentes no ambiente de trabalho, tais como a radiação e os produtos químicos.

2 - Quais são as suas causas?
O cancro tem, na maioria das vezes, uma origem multicausal. Entre as suas causas
incluem-se os fatores genéticos e os fatores laborais e ambientais.
Os fatores cancerígenos de origem laboral podem ter diferentes origens:
- Agentes químicos: derivados do petróleo, metais, amianto, etc.;
- Agentes físicos: radiações ionizantes, radiações ultravioleta, etc.;
- Agentes biológicos: vírus da hepatite B e C;
- Organização do trabalho: trabalho por turnos que implica a alteração dos ciclos
cardianos;
- Fatores psicossociais, entre os quais ressaltamos o stresse associado ao trabalho
que pode conduzir indiretamente ao cancro, uma vez que os trabalhadores podem
recorrer ao tabaco, à bebida, ao consumo de drogas ou a uma alimentação desequilibrada e excessiva para lidar com a situação;
- Outros fatores, como sendo os riscos emergentes associados, por exemplo, aos
nanomateriais.
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3 – Quais os fatores de risco?
O cancro, tal como já afirmámos, tem na maioria dos casos, uma origem
multicausal. Nos locais de trabalho, as exposições mais comuns são aos
agentes físicos, químicos e biológicos que podem comportar riscos acrescidos para os trabalhadores.

4 – Como afeta os trabalhadores?
Inalação – respirar gases, vapores, fumos (soldadura), pó (sílica);
Ingestão – comer ou beber, nos locais de trabalho, onde a pele e a
comida possam ter estado em contato com os agentes cancerígenos;
Absorção através da pele: contato com as substâncias cancerígenas;
Exposição: a radiações ionizantes naturais (luz solar) ou artificiais (raios
X);
Infeção: objetos cortantes, agulhas contaminadas.

Todos

os

cancros

relacionados

com

o

trabalho

podem ser prevenidos. Muitos dos agentes cancerígenos podem ser eliminados. Muitos não são necessários e outros podem ser substituídos por alternativas menos perigosas.
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6 – Como prevenir a exposição?
A medida de prevenção mais eficaz é a eliminação do risco, um princípio ainda pouco
praticado. No caso dos agentes cancerígenos deveria ser este sempre o fio condutor de
toda a ação preventiva.
O empregador deve assegurar que os riscos para a Segurança e a Saúde dos trabalhadores e trabalhadoras resultantes da presença no local de trabalho de um agente químico
perigoso, sejam eliminados ou reduzidos.
A nossa ação sindical deve manter este princípio. A única forma da sua prevenção é a eliminação dos agentes cancerígenos e das exposições que causam os mesmos.

O Departamento de SST da UGT elaborou um Guia temático sobre esta matéria
intitulado: Cancro no Local de Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Pre-

venção.
Este Guia será disseminado no próximo número da nossa publicação.
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Iniciativas a desenvolver…

Conversas sobre
PRP: Nanomateriais no Local de
Trabalho: Riscos,
Efeitos na Saúde
e Prevenção

Participar é fazer Prevenção… E

A nanotecnologia encontra-se em rápida expansão. Os nanomateriais oferecem possibilidades
Participar é Agir!

técnicas únicas, mas podem apresentar riscos para o ambiente e suscitar preocupações de saúde e segurança.
Prevê-se que daqui até 2020, aproximadamente 20% de todos os produtos fabricados no mundo usarão as nanotecnologias.
Tratando-se de uma tecnologia emergente, os riscos associados ao fabrico e à utilização de
nanomateriais são, ainda, muito pouco conhecidos.
Existem significativas lacunas ao nível das evoluções conseguidas na aplicação das nanotecnologias e o seu impacto sobre a saúde.
Dada a utilização em grande escala, é ainda 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.

PRP—Boletim
de Prevenção
de Riscos Profissionais
PRP—Boletim de Prevenção
de Riscos
Profissionais
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Publicações sobre Prevenção de Riscos
Profissionais em destaque...

Ficha Informativa + SeguSaúde no Trabalho

Ficha Informativa

rança

Edição n.º 31 – Reduzir a Exposição ao Ruído no Trabalho dezembro
de 2017

Em Portugal, o número de trabalhadores identificados com doenças profissionais é bastante elevado, sendo a surdez profissional uma das doenças profissionais mais frequentes. O ruído pode ser um problema em muitos locais de
trabalho, não apenas em estaleiros e em fábricas, mas em qualquer lugar, de
explorações agrícolas a cafés, de escolas a salas de espetáculo.

Seja qual for o local de trabalho, existem três medidas fundamentais para evitar que os trabalhadores sofram danos: - Avaliação dos riscos; - Com base na
avaliação, adoção de medidas tendentes a prevenir ou controlar os riscos; Acompanhamento e reavaliação regular da eficácia das medidas adotadas.

Aceda à publicação Aqui
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Publicações - Guias temáticos

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:

Violência no Local de Trabalho:
Efeitos na Saúde e Prevenção

Riscos,

Este guia prático destina-se a informar e sensibilizar os trabalhadores e trabalhadoras
para este problema, cada vez mais presente no mundo laboral.
Quando falamos de violência no trabalho no contexto desta publicação referimo-nos à
violência vinda do exterior da organização.
A violência no trabalho constitui cada vez mais, um motivo de forte preocupação. Os
resultados de um inquérito da UE demonstram que 4% dos trabalhadores foram vítimas
de atos de violência no trabalho (exercidos por pessoas internas ou externas ao local de
trabalho).
A violência no trabalho refere-se a incidentes em que os trabalhadores se encontram
intimidados, ameaçados ou agredidos, seja por pessoas de dentro ou fora do seu local de
trabalho. Embora os atos de violência concretos sejam imprevisíveis, as situações em
que a violência pode ocorrer não o são. Entre os fatores de risco a ressaltar temos o trabalho em contacto com o público, o trabalho que envolve valores e o trabalho isolado.
As consequências de incidentes violentos podem ser extremamente graves, tanto para
os indivíduos como para as organizações. Ao nível individual as consequências de atos
violentos podem incluir: trauma emocional, danos físicos, desmotivação, ausências por
doença, mau desempenho profissional.
PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Ao nível da organização, podem incluir: maior rotatividade do pessoal, absentismo e
absentismo por doença acrescido, agravamento das despesas com seguros, prejuízo
da imagem da organização.
Este guia prático destina-se, pois, a informar e sensibilizar os trabalhadores e trabalhadoras para este problema, cada vez mais presente no mundo laboral.
Faça o download do Guia prático.

Guia 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.
PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Tradução de artigos técnicos

ETUI - Observatório Europeu para os Nanomateriais: Uma visão construtiva

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UGT efetuou a tradução de um documento, da autoria de Aída Ponce Del Castillo e Hildo Krop, investigadora na Unidade de Prospetiva do Instituto Sindical Europeu (Bruxelas), e Diretor do Krop- Consult em Utrecht
(Holanda), respetivamente.

Esta síntese sobre políticas fornece informação sobre o Observatório Europeu para os Nanomateriais, a forma como está a ser desenvolvido, as suas limitações e a razão pela qual esta
não é uma opção ideal.
(Nota: Tradução da responsabilidade da UGT)

Tradução Doc. ETUI - Observatório Europeu para os Nanomateriais
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Uma Publicação

Departamento

de

Segurança

Saúde no Trabalho da UGT
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