Boletim Informativo PRP
Prevenção de Riscos Profissionais

Editorial
Este número do nosso PRP é dedicado à problemática da Segurança e Saúde no Setor da Educação, conferindo enfoque à Campanha sobre SST dirigida aos
trabalhadores do setor da educação, uma iniciativa
que se encontra a ser desenvolvida pelo Departamento de SST da UGT.
Enquanto local de trabalho e meio de aprendizagem,
um estabelecimento de ensino deve caraterizar-se

Edição de março
2018

por ser um local seguro e saudável.
Para isso, a avaliação dos riscos deve tomar em consideração a estrutura, a disposição e a construção
do local de trabalho.
Visite o

As condições ambientais inapropriadas das
escolas quanto aos níveis de ruído, estado de limpeza, ventilação, iluminação e temperatura, e o desdobramento de atividades associado à organização
de trabalho que se traduz no excesso de atividades,
na falta de momentos de descanso e excessiva fiscalização, geram insatisfação e consequentemente prejudicam a saúde física e mental dos profissionais da
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ção e a informação sobre os riscos profissionais que
se encontram subjacentes a esta atividade profissional .
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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 dezembro de 2017, 118 acidentes
de trabalho mortais e 382 acidentes de trabalho graves.

Acidentes
Mortais

Acidentes
Graves

2017

2017

Nas instalações

90

360

In itinere

11

3

Em viagem, transporte
ou circulação

17

9

Total

118

382

Tipo de acidente

[informação atualizada a 1 de fevereiro de 2018]

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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Atualização de dados estatísticos sobre acidentes de trabalho mortais e
graves ocorridos em 2018

Segundo os dados publicados no site da ACT, ocorreram em Portugal, em janeiro de 2018,
11 acidentes de trabalho mortais, não havendo indicação de ocorrência de acidentes
graves.

Acidentes
Mortais

Acidentes
Graves

2018

2018

Nas instalações

9

0

In itinere

1

0

Em viagem, transporte
ou circulação

1

0

Total

11

0

Tipo de acidente

[informação atualizada a 1 de fevereiro de 2018]
Esta informação poderá ser consultada na página eletrónica da ACT, carregando aqui.

Continuação...
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Compilação de Dados sobre Condições de Trabalho relativos a Portugal

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

Seguem os resultados relativamente ao campo “ambiente social”:
- 4 % dos trabalhadores inquiridos declararam encontrar-se sujeitos a um comportamento
social adverso;
- 78% dos trabalhadores inquiridos declararam ser ajudados e apoiados pelos seus colegas,
sempre ou quase sempre, contra 6% que referiram “nunca ou quase nunca”;
- 71 % dos trabalhadores inquiridos declararam sentir-se “sempre ou quase sempre” apoiados pela sua chefia;
- 84% dos trabalhadores inquiridos declararam sentir-se tratados de forma justa no seu local
de trabalho;
- 83% dos trabalhadores inquiridos declararam que nos últimos 12 meses, encontraram-se
sujeitos a alguma forma de discriminação no trabalho.
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EM DESTAQUE...
Resumo - Segundo Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos
Novos e Emergentes (ESENER-2)
Já se encontra disponível, em português, a segunda edição do Inquérito da EU-OSHA às
empresas à escala europeia (ESENER-2) que recolheu as respostas de, aproximadamente,
50 000 empresas em matéria de gestão de SST e de riscos no local de trabalho, com particular enfoque nos riscos psicossociais, na participação dos trabalhadores, e nos motores e
entraves à ação.
O objetivo deste inquérito consiste em fornecer dados nacionais comparáveis para apoiar a
definição de políticas e ajudar os locais de trabalho a gerir os riscos de forma mais eficaz.
Este relatório de síntese apresenta uma panorâmica dos principais resultados do ESENER-2
e complementa o primeiro relatório com os resultados publicado em fevereiro de 2015.
Seguem alguns dados mais relevantes:



21% das empresas da UE-28 referem que os trabalhadores com idade superior a 55
anos representam mais de um quarto de sua força de trabalho;



Simultaneamente, 13% das empresas da UE-28 referem ter funcionários a trabalhar
a partir de casa (teletrabalho);



6% das empresas da UE-28 indicam integrar trabalhadores com dificuldades de compreensão da língua falada no local de trabalho;



Os fatores de risco mais frequentemente identificados são: a interação com clientes,
alunos e pacientes difíceis (58% das empresas da UE-28), em seguida, posições cansativas ou dolorosas (56%) e, por fim, os movimentos repetitivos da mão ou do braço
(52%);

Continuação...
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Entre os fatores de risco, os psicossociais são vistos como os mais exigentes. Quase uma em cada cinco empresas referem ter de enfrentar
clientes difíceis ou a pressão relativamente a prazos a cumprir afirmam
também não dispor das informações ou ferramentas adequadas para
fazer face ao risco de forma eficaz;



76% das empresas da UE-28 realizam periodicamente avaliações de
riscos;



A maioria das empresas inquiridas na UE-28 e que realizam avaliações
de riscos periódicas considera as mesmas uma forma útil de gerir
a segurança e saúde (90%);



No que respeita às empresas que não realizam avaliações de riscos
periódicas, as principais razões fornecidas para justificar esse facto
são: «os perigos já são conhecidos» (83% das empresas) e «não existem problemas dignos de registo» (80%);



A maioria das empresas da UE-28 (90%), sobretudo as empresas de
maior dimensão, refere dispor de um documento que explica as responsabilidades e os procedimentos em matéria de segurança e saúde;



As questões relativas à segurança e saúde são regularmente discutidas
ao nível mais alto da administração em 61% das empresas da UE-28,
percentagem que aumenta com a dimensão da empresa;



Quase três quartos das empresas inquiridas na UE-28 (73%) afirmam
proporcionar, aos seus chefes de equipa e responsáveis operacionais,
formação sobre a gestão da SST nas respetivas equipas;



O cumprimento das obrigações legais é referido como uma das principais justificações por 85% das empresas da UE-28;



Mais de quatro em cada cinco empresas que realizam avaliações de riscos periódicas na UE-28 (81%) afirmam contar com a participação dos
seus trabalhadores na conceção e implementação das medidas resultantes das avaliações de riscos;



A relutância em falar abertamente sobre estas questões parece constituir a principal dificuldade para abordar os riscos psicossociais (30%
das empresas da UE-28).

Aceda à publicação Aqui.

Cont.
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EM DESTAQUE...Campanha de Prevenção de Riscos
Profissionais no Setor da Educação

Enquanto local de trabalho e meio de aprendizagem, um estabelecimento de ensino deve caraterizar-se por ser um local seguro e saudável. Para isso, a avaliação dos riscos deve tomar em
consideração a estrutura, a disposição e a construção do local de trabalho. No entanto, sabemos
que esta não é a realidade das escolas, no nosso país.
As condições ambientais inapropriadas das escolas quanto aos níveis de ruído, estado de limpeza, ventilação, iluminação e temperatura, e o desdobramento de atividades associado à organização de trabalho que se traduz no excesso de atividades, na falta de momentos de descanso e
excessiva fiscalização, geram insatisfação e consequentemente prejudicam a saúde física e mental dos profissionais da educação.
Constituem alguns elementos de risco:
- Violência dirigida aos profissionais da educação por parte dos alunos e pais;
- Fraca qualidade do equipamento e do mobiliário nas salas de aula, causando distúrbios músculo-esqueléticos;
- Existência de agentes biológicos nos laboratórios das escolas;
- Carga de trabalho elevada que pode contribuir para o stresse relacionado com o trabalho;
- Problemas de saúde relacionados com o uso da voz.

Cont.

Cont.
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A área da educação e os profissionais que nela 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.
São objetivos da Campanha:
- 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.
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Produtos de informação e sensibilização:
Fazem parte desta Campanha documentos de suporte sobre os principais riscos
profissionais que se encontram subjacentes a esta atividade profissional, com
vista a informar e sensibilizar os destinatários para os mesmos, nomeadamente
as seguintes brochuras:



Referencial de direitos e deveres em matéria de SST;



Prevenção das lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho;



Problemas relacionados com o uso da voz;



Stresse no trabalho;



Processo de eleição dos RT’SST.

Ações desenvolvidas no âmbito desta Campanha:
Escola Secundária Paços Manuel, em Braga, realizada no dia 5 de março de 2018
Escola EB 2,3 de Moure-Braga realizada no dia 6 de março de 2018
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, realizada no dia 8 de
março
Próximas ações já agendadas:
Escola Secundária Garcia da Orta, no Porto, a realizar-se no próximo dia 15 de
março
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Pertinência das ações de promoção da eleição dos Representantes dos
Trabalhadores para a SST -

Campanha de Prevenção de Riscos

Profissionais no Setor da Educação

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.
Pretendemos, nesta medida, realizar um conjunto de ações de informação e de sensibilização da comunidade escolar, para a necessidade de termos Representantes dos Trabalhadores eleitos que participem nas questões da SST e que reivindiquem melhores condições de SST nos agrupamentos escolares.
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Ficha Prática n.º 33 - Segurança e da Saúde no
Trabalho no setor da Educação
A Segurança e a Saúde no Trabalho (SST) no setor da educação necessitam de ser
geridas de forma eficaz. Para isso é fundamental:
■ Planear a avaliação em consulta com os trabalhadores;
■ Identificar os perigos;
■ Identificar quem se encontra em perigo, de que forma e onde;
■ Avaliar o nível do risco e decidir sobre as medidas/procedimentos a adotar;
■ Adotar medidas no sentido de eliminar ou reduzir o risco;
■ Acompanhar e analisar as medidas adotadas.

Um ambiente de trabalho Seguro e Saudável
Enquanto local de trabalho e meio de aprendizagem, um estabelecimento
de ensino deve caraterizar-se por ser um local seguro e saudável. Para
Participar é fazer Prevenção… E

isso, a avaliação dos riscos deve tomar em consideração a estrutura, a
Participar é Agir!

disposição e a construção do local de trabalho.

1 - Quais os procedimentos a adotar na identificação dos riscos?
- Analisar o trabalho desempenhado, os materiais, o equipamento e os produtos químicos que são utilizados na limpeza das instalações;
- Avaliar as condições de trabalho relativamente a todas as situações que possam constituir um perigo para alunos e profissionais.
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2 – Quais os principais riscos?
■ Violência dirigida ao pessoal por parte dos alunos e pais;
■ Fraca qualidade do equipamento e do mobiliário nas salas de aula, causando
distúrbios músculo-esqueléticos;
■ Superfícies quentes nas cozinhas das escolas;
■ Agentes biológicos nos laboratórios;
■ Falta de condições de segurança durante trabalhos de construção;
■ Quedas e escorregadelas;
■ Distúrbios músculo-esqueléticos;
■ Assédio moral;
■ Stresse.

3 – Quais os procedimentos a tomar para a identificação de riscos?
As seguintes abordagens podem contribuir para a identificação de situações perigosas:
■ Análise por área geográfica (por exemplo, por sala de aula);
■ Análise por tipo de risco (físico, químico, biológico, psicológico, etc.);
■ Análise por função exercida (contínuos, pessoal da limpeza, secretariado, pessoal docente, etc.);
■ Verificação de registos (por exemplo, o livro de registo de acidentes) no sentido
de identificar problemas;
■ Consulta dos trabalhadores e de todos os implicados.

PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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4 - Como proceder à avaliação de riscos?
Avaliar qual a probabilidade de determinado perigo resultar em dano ou lesão, e qual a
gravidade da lesão. Ponderar se as medidas de controlo atualmente adotadas são suficientes.
Caso sejam detetados perigos, analisar os seguintes pontos:
■ O perigo pode ser totalmente eliminado?
O risco pode ser reduzido ou controlado (por exemplo, substituindo um perigo por algo
menos perigoso)?
■ É possível tomar medidas de proteção que abranjam todas as pessoas em risco?
■ É necessário equipamento de proteção pessoal para proteger o trabalhador, caso as
medidas coletivas sejam insuficientes?

5 - Com proceder à adoção de medidas de prevenção?
Uma vez concluída a avaliação de riscos, deve-se criar uma lista das medidas de prevenção necessárias, por ordem de prioridade. Estas medidas deverão seguidamente ser
adotadas com a participação dos trabalhadores e dos respetivos representantes.
Participar é fazer Prevenção… E
Participar é Agir!

As soluções encontradas devem ser implementadas, acompanhadas e avaliadas minuciosamente.

6 - Quais os cuidados a ter no acompanhamento e na avaliação de resultados?
Analisar a eficácia das medidas de controlo, assegurar-se de que os riscos sejam reduzidos da forma adequada e de que não tenham sido criados outros perigos.
Tal como as formas de trabalho, também os perigos e os riscos evoluem. Sempre que
ocorrerem mudanças significativas, averiguar se surgiram novos perigos a eliminar.
Deve se repetida a avaliação dos riscos sempre que necessário.
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A análise desempenha um papel importante na deteção das falhas, de todos
os aspetos positivos e das medidas mais eficazes para o estabelecimento de
ensino em questão.

7 - É importante proceder-se a uma avaliação específica de riscos?
Determinadas tarefas podem implicar riscos específicos e, por conseguinte,
requerer avaliações igualmente específicas. Estas tarefas tanto podem envolver o pessoal do setor do ensino como qualquer outro grupo de trabalhadores.
No caso do setor da educação, as especificidades podem ser substâncias perigosas (agentes biológicos e químicos) e perturbações músculo-esqueléticas
(dores nas costas e trabalho com equipamento dotado de visor).
A avaliação e a gestão dos riscos não devem ignorar os perigos para a Segurança e a Saúde enfrentados por grupos específicos do pessoal. São exemplos
destes grupos as mulheres grávidas, as mulheres em período de lactação e as
pessoas portadores de deficiências, que podem apresentar problemas específicos, exigindo soluções também específicas.

8 - Quais os fatores de sucesso para garantir uma boa gestão de SST?
Podemos apontar os seguintes:

Envolvimento e participação dos trabalhadores e seus representantes;
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PRP—Boletim de Prevenção de Riscos Profissionais

Página 15

Envolvimento dos alunos na identificação de perigos e propostas de solução melhorando a sua educação e a sua conformidade com as regras da escola de segurança;
Compromisso da equipa de gestão escolar para a melhoria da gestão da SST;
Formação do pessoal não docente e desenvolvimento de competências de educação
em matéria de SST dos professores;
Existência de apoio externo - regulamentos ou programas nacionais, contemplando
ações e medidas para a melhoria da SST no setor da educação;
Disponibilização de ferramentas e suporte práticos com vista à prevenção.

Fonte:
OSHA - Facts n.º 45 — Gestão da segurança e da saúde no trabalho no setor da
educação.
OSHA - Facts n.º 46 — A saúde e a segurança no trabalho no sector da educação.
OSHA - Facts n.º 47 — Prevenção da violência contra o pessoal no sector da educação.

PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Publicações
sobre
Prevenção
Profissionais em destaque...

de

Riscos

Ficha Informativa + SeguSaúde no Trabalho

Ficha Informativa

rança

Edição n.º 32 – Ficha Informativa - Reduzir a exposição a vibrações no

trabalho

As vibrações podem afetar o conforto, reduzir o rendimento do trabalho e causar
alterações fisiológicas, dando lugar ao desenvolvimento de doenças. Os riscos devidos a vibrações mecânicas têm efeitos sobre a Segurança e Saúde dos trabalhadores
e trabalhadoras, podendo resultar no surgimento de perturbações músculo esqueléticas neurológicas e vasculares, para além de outras patologias. Do reconhecimento
dos danos que as vibrações nos podem provocar, nasceu a necessidade urgente de
alterar métodos de trabalho e de selecionar máquinas e equipamentos concebidos de
forma a reduzir a vibração ao nível mais baixo possível.

Aceda à publicação Aqui.

Edição n.º 33 – Iluminação e Ambiente Térmico

A iluminação e o ambiente térmico nos locais de trabalho são fatores fundamentais
para o bem estar dos trabalhadores no desenvolvimento das suas atividades.

Aceda à publicação Aqui.
PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Guias sobre Prevenção de Riscos Profissionais
em destaque...
O Departamento de SST tem uma linha editorial de Guias temáticos cada um dedicado a
um risco profissional concreto. Recentemente foram publicados e disseminados os Guias
que se seguem:

Cancro no Local de Trabalho: Riscos, Efeitos na
Saúde e Prevenção -

Guia para a Ação Sindical

O Departamento da UGT tem uma linha editorial de Guias temáticos, cada um dedicado a um risco profissional concreto. Recentemente foi publicado e disseminado o Guia Cancro no
Local de Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção
O cancro é a primeira causa de mortalidade ligada ao trabalho.
Segundo informação disponibilizada pela Agência Europeia para a
Segurança e Saúde no Trabalho, o cancro é a 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.
O cancro de origem profissional é um problema que tem de ser, urgentemente, combatido na União Europeia, pois afeta muitos trabalhadores e trabalhadoras.
A presente brochura pretende:
Descrever a exposição profissional a agentes cancerígenos e as condições de trabalho
que provocam ou são suscetíveis de provocar cancro de origem profissional;
Descrever as medidas de prevenção em matéria de cancro de origem profissional;
Destina-se, pois, a informar e a sensibilizar os trabalhadores e seus representantes para
os riscos associados à exposição a agentes cancerígenos no local de trabalho.
De acordo com a Diretiva Quadro SST (89/391/CEE), uma das obrigações das entidades
patronais é a identificação e a avaliação dos riscos para os trabalhadores associados à
exposição a determinados agentes cancerígenos e mutagénicos os quais, em caso de
existirem, devem ser eliminados ou adotadas medidas para evitar que os trabalhadores
sejam expostos. Se tal não for possível ou praticável, então a exposição a agentes cancerígenos, deve ser reduzida tanto quanto possível.
ACEDA ao Guia Aqui.
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Nanomateriais no Local de Trabalho: Riscos,
Efeitos na Saúde e Prevenção

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 relativo ao 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.

Consulte o Guia sobre os Nanomaterias e os seus riscos na atividade
laboral.

PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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Guias sobre Prevenção de Riscos Profissionais
em destaque...

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.

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.
As mudanças significativas que ocorreram no mundo do trabalho, nas últimas décadas, resultaram em riscos emergentes no campo da Segurança e Saúde no Trabalho e conduziram,
além de riscos físicos, químicos e biológicos, ao surgimento de riscos psicossociais. Mas o que
são os riscos psicossociais? Porque nos preocupamos com estes riscos? Quais os riscos da
exposição para a saúde? Quais as medidas de prevenção a adotar?

Aceda ao Guia Aqui.
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UGT promoveu o debate sobre a prevenção do consumo de substâncias psicoativas nos locais de trabalho

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da UGT realizou, no passado dia
28 de fevereiro, a última de um ciclo de conferências dedicada ao tema da prevenção
do consumo de substâncias psicoativas nos locais de trabalho.
A sessão de abertura contou com a presença do Secretário-geral Adjunto da central,
Sérgio Monte, que na sua intervenção firmou as preocupações da UGT na promoção de
locais de trabalho mais seguros e saudáveis. Para o dirigente sindical, a questão da
prevenção do consumo de psicotrópicos é uma matéria que deve ser devidamente
regulamentada nas sedes dos organismos tripartidos onde a UGT tem assento.
Ainda na sessão de abertura marcaram presença a nova inspetora-geral da Autoridade
para as Condições de Trabalho (ACT), Luísa Guimarães, que revelou à plateia constituída essencialmente por jovens, qual o papel da sua organização na prevenção e na
determinação de linhas orientadoras no âmbito desta problemática.
Mafalda Troncho foi outra das oradoras convidadas na sessão de abertura e apresentou sumariamente o que é a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o papel da
mesma enquanto organismo tripartido, na consolidação de políticas e programas dirigidas ao álcool e outras drogas. Segundo a diretora dos Escritórios de Lisboa da OIT, os
vários problemas causados pelo consumo de substâncias psicotrópicas no local de trabalho custam não só milhares de vidas de trabalhadores, em consequência de acidentes de trabalho, como custam à economia mundial milhares de milhões de dólares
todos os anos.
Terminada a sessão de abertura, tomaram o lugar vários profissionais e peritos de
proveniência institucional variada que nas suas intervenções demonstraram as suas
preocupações e os desafios que se colocam nas diferentes situações de prevenção do
consumo de substâncias psicoativas nos locais de trabalho.
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