O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho associa-se, este ano de
2018, ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, e terá como destinatários
principais os trabalhadores mais jovens sob o mote “Generation Safe &
Healthy” – “Geração Segura e Saudável”.
A campanha tem o objetivo de acelerar o trabalho para atingir a meta do
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 8.8 de ambientes de
trabalho protegidos e seguros para todos os trabalhadores até 2030 e uma
meta ODS de 8.7 para a erradicação de todas as formas de trabalho infantil
até 2025. Atingir estes objetivos para benefício da próxima geração de força
de trabalho global requer uma abordagem concertada e integrada no
sentido de eliminar o trabalho infantil e de promover uma cultura de
prevenção na saúde e segurança no trabalho (SST).
Os 541 milhões de trabalhadores jovens (15-24 anos) – que inclui 37 milhões de
crianças em trabalho infantil perigoso – correspondem a mais de 15% da força
de trabalho mundial e sofrem uma taxa de acidentes ocupacionais não fatais
de até 40% mais do que os trabalhadores adultos com mais de 25 anos.

Geração Segura e Saudável – Importância da
Prevenção

Muitos fatores podem aumentar a vulnerabilidade dos jovens a riscos de SST,
tais como o respetivo estádio de desenvolvimento físico e psicológico, a falta
de experiência laboral e de formação, consciência limitada dos riscos
relacionados com o trabalho e falta de poder de negociação, que pode

Uma
Publicação a aceitar tarefas perigosas ou trabalhos com
levar os jovens
trabalhadores
más condições de trabalho.

Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho.

A campanha Dia Seguro sublinha a importância crucial de enfrentar esses
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desafios e melhorar a Segurança e a Saúde dos trabalhadores jovens, não
apenas com o objetivo de promover empregos dignos para os jovens, mas
também como forma de vincular esses esforços ao combate ao trabalho
infantil perigoso – e a todas as suas outras formas.
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