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Editorial

Este número do nosso PRP é dedicado à problemática dos fatores de risco e perigos para a SST
nos

trabalhadores

jovens,

tema

inserido

no

âmbito das Comemorações do Dia Mundial para a
SST, assinalado no passado dia 28 de abril.

Edição de maio
2018

Os trabalhadores jovens apresentam uma taxa de
acidentes profissionais significativamente superior à dos trabalhadores menos jovens.
De acordo com dados europeus, a incidência de
acidentes não mortais em contexto de trabalho é
mais de 40 por cento superior entre os tra-

Visite o

balhadores jovens, com idades entre os 18 e os
24 anos, do que entre os trabalhadores menos
jovens (EU-OSHA, 2007).
A abordagem da temática, cuja fonte é o relatório
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no Trabalho de 2018, visa a promoção de uma
nova geração de trabalhadores mais segura e
saudável.
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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, entre janeiro e março de 2018, 27 acidentes de
trabalho mortais e 32 acidentes de trabalho graves.

Acidentes
Mortais

Acidentes
Graves

2018

2018

Nas instalações

23

30

In itinere

2

0

Em viagem, transporte
ou circulação

2

2

Total

27

32

Tipo de acidente

[informação atualizada a 28 de março 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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Segundo Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e
Emergentes (ESENER-2)

A segunda edição do Inquérito da EU-OSHA às empresas à escala europeia (ESENER-2)
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.
Este questionário confere enfoque na:
- Segurança geral e riscos para a saúde no local de trabalho e na forma como são geridos;
- Riscos psicossociais, nomeadamente o stresse, a intimidação e o assédio;
- Impulsionadores e obstáculos no âmbito da gestão da SST;
- Participação dos trabalhadores em matéria de práticas de segurança e saúde.
Seguem as principais conclusões relativamente ao campo “fatores de risco presentes no
estabelecimento“.



65.7% dos inquiridos responderam que trabalham em posições que provoquem dores
ou cansaço, incluindo estar sentado durante longos períodos;



48.5 % dos inquiridos responderam que o seu trabalho implica levantar ou movimentar pessoas ou cargas pesadas;



35.5 % dos inquiridos responderam estar sujeitos a ruído no trabalho;

Continuação...
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54.1 % dos inquiridos responderam estar sujeitos a movimentos repetitivos das mãos
ou dos braços;



37 % dos inquiridos responderam estar sujeitos a calor, frio ou correntes de ar, durante
o trabalho;



50.8 % dos inquiridos responderam estar sujeitos a risco de acidentes com máquinas;



49.4 % dos inquiridos responderam estar sujeitos a risco de acidentes com veículos no
trabalho;



37.2% dos inquiridos responderam estar expostos a substâncias químicas ou biológicas
na forma de líquidos, fumos ou poeira;



38.5% dos inquiridos responderam estar expostos a risco aumentado de escorregar,
tropeçar e cair.

PRP—Boletim de Prevenção de Riscos Profissionais

Página 5

Roteiro sobre agentes cancerígenos

As ações preventivas contra o cancro relacionado com o trabalho estão em curso através do
roteiro de agentes cancerígenos - um regime voluntário para sensibilizar os riscos decorrentes da exposição a agentes cancerígenos no trabalho. Saiba mais sobre esta valiosa iniciativa europeia, também pode participar no roteiro!
Estima-se que o cancro seja a primeira causa de mortalidade associada ao trabalho na UE. É
evidente que é possível fazer mais para reduzir o número de casos de cancro de origem profissional e é por esse motivo que, 25 de maio de 2016, seis organizações europeias assinaram uma convenção que as comprometia a participar num plano de ação voluntário para
aumentar a sensibilização para os riscos decorrentes das exposições a agentes cancerígenos
no local de trabalho e promover o intercâmbio de boas práticas.
Esses parceiros são:
- O Ministério Federal do Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Proteção dos Consumidores da
Áustria
- A BUSINESSEUROPE (organização de entidades patronais europeias)
- A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA)
- A Comissão Europeia
- A Confederação Europeia dos Sindicatos
- O Ministério dos Assuntos Sociais e do Emprego dos Países Baixos
Os signatários da Convenção elaboraram um Roteiro para o plano de ação. Os EstadosMembros, os parceiros sociais, as empresas, os organismos de investigação e outras organizações em toda a Europa (e mesmo para lá das fronteiras europeias) são incentivados a
participar.
Algumas das atividades a desenvolver e a implementar no decorrer do plano de ação são as
seguintes:

Continuação...
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Disponibilizar às entidades patronais informações sobre os valores-limite e
aumentar a sensibilização destas e dos trabalhadores para os riscos da
exposição a agentes cancerígenos, em especial nas pequenas e médias
empresas (PME);
Disponibilizar às entidades patronais informações sobre métodos de avaliação de riscos e eventuais medidas de gestão de riscos;
Influenciar o comportamento e a cultura no local de trabalho;
Recolher, descrever e tornar acessível um conjunto de boas práticas específicas e eficientes em termos de custos, viáveis para as PME, no que respeita
a determinadas substâncias cancerígenas.
Saiba mais Aqui.

ITUC-CSI - Dia Internacional em
Memória dos Trabalhadores Vítimas
de Acidentes de Trabalho
A nível mundial, as más condições de trabalho
matam um trabalhador a cada 11 segundos.
Todas estas mortes são evitáveis, no entanto a
contagem de corpos continua a aumentar, alerta Sharan Burrow.
A Secretária Geral da Confederação Sindical
Internacional (ITUC/CSI) afirma que essa é a
razão pela qual os sindicatos globais estão a lançar uma campanha
reforçada e urgente para exigir segurança, justiça e responsabilidade.
Todas as mortes relacionadas com o trabalho são evitáveis.
Temos o conhecimento. Temos a tecnologia. Conseguimos viver
durante meses no vazio do espaço.
Mas em todo o mundo, o número de trabalhadores que morrem no
trabalho tem aumentado nitidamente. E não se deve à falta de know how, mas antes à falta de vontade. Avalia-se as empresas pelas contas anuais, não pelo número de acidentes. Os diretores de empresas
são largamente e legalmente recompensados pela alienação de bens
patrimoniais, cortes nos empregos, outsourcing e obtenção de lucros.
Cont.
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Apenas quando acontecem grandes desastres surgem rumores
dedepreocupação
em relação
à

saúde e segurança dos trabalhadores por parte dos órgãos executivos.
E o desinteresse ou negligência têm um custo. É por esta razão que estimativas da Organização
Internacional do Trabalho , publicadas em Setembro de 2017, mostraram que os acidentes e
doenças relacionadas com o trabalho aumentaram em todo o mundo para 2.78 milhões por ano.
A maior parte - 2.4 milhões de mortes por ano – são resultado de doenças ocupacionais, não de
‘acidentes’.
Leia na íntegra o Relatório da CSI Aqui.
Nota: Tradução da responsabilidade da UGT

Relatório OIT "Melhorar a Segurança e a Saúde dos Trabalhadores
Jovens"
Foi recentemente publicado em português o relatório da
OIT para o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 2018 - "MELHORAR A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS
TRABALHADORES JOVENS".
A OIT preparou este relatório visando a promoção de
uma nova geração de trabalhadores mais segura e saudável, tendo por objetivo descrever os riscos para a
segurança e saúde no trabalho (SST) enfrentados pelos
trabalhadores jovens, bem como incentivar o diálogo
mundial sobre a necessidade de melhorar a SST deste
grupo de trabalhadores.
No relatório são analisados os fatores que contribuem
para o aumento dos riscos profissionais com que os
jovens se confrontam e enunciadas medidas legais, políticas e práticas que podem
contribuir para a diminuição daqueles riscos.
“ Segundo as últimas estimativas disponibilizadas pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), 2,78 milhões de trabalhadores e trabalhadoras morrem todos os anos devido a acidentes
de trabalho e doenças relacionadas com o trabalho1. Cerca de 2,4 milhões (86,3 por cento) destas mortes são causadas por doenças profissionais, enquanto mais de 380.000 (13,7 por cento)
resultam de acidentes de trabalho. Há, todos os anos, quase mil vezes mais lesões causadas por
doenças e acidentes não mortais do que por acidentes mortais. Estima-se que estas lesões não
mortais afetem 374 milhões de trabalhadores anualmente, sendo que muitas delas têm consequências graves na capacidade dos/das trabalhadores/as para obtenção de rendimentos a longo
prazo.”
Relatório da OIT "Melhorar a Segurança e Saúde dos Trabalhadores
Jovens ”
Cont.
Cont.
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CES - Sindicatos emitem alerta de emergência

A Confederação Europeia de Sindicatos (CES) emitiu um "alerta de emergência"
sem precedentes que destaca países e situações em que a oportunidade de os
trabalhadores europeus conseguirem salários e condições de trabalho dignos se
encontra ameaçada.
“No coração da Europa existe um contrato social que oferece aos trabalhadores
a oportunidade de obter salários e condições de trabalho dignos ”, declarou
Luca Visentini, Secretário-geral da CES. "Mas a base sobre a qual esse contrato
social está construído necessita de alterações e de reformas urgentes ".
"O movimento sindical europeu emitiu um alerta de emergência porque a
balança de poder entre os trabalhadores e os empregadores pendeu em demasia para o lado dos empregadores. Os direitos conquistados duramente para
negociar com os empregadores encontram-se em perigo em muitos estados
membros da UE."
O alerta baseia-se num quadro de indicadores de salários justos compilado pela
CES a partir de fontes oficiais, incluindo a OCDE e o Eurostat, e não reflete os
graves problemas atuais nos direitos de negociação coletiva, como na Dinamarca e na Roménia. Será seguido por uma análise mais detalhada no final deste
ano.
"Todos os Estados-Membros da UE devem certificar-se de que os empregadores
respeitam o direito de negociação dos trabalhadores através do seu sindicato",
afirmou Esther Lynch, Secretária Confederal da CES. “Esse alerta é um apelo à
ação, é um aviso aos governos de que eles precisam de discutir com os sindicatos o que é necessário para colocar a negociação coletiva e as negociações de
volta aos trilhos, como aumentar a parcela da riqueza que é gasta em salários
e como aumentar o número de trabalhadores abrangidos por acordos coletivos
sobre salários e condições de trabalho - com o apoio da UE, sempre que necessário.”
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"Os trabalhadores de muitos países da UE continuam a ganhar menos
hoje do que antes da crise. Este é o resultado do desmantelamento da
negociação coletiva e do número de empregos precários que estão lentamente a reduzir o nível de desemprego. Acontece também porque muitas
vezes os governos permitem que os empregadores ignorem ou abusem do
direito que os trabalhadores têm de se organizar e de desenvolver a
negociação coletiva. A revitalização da negociação coletiva irá contribuir
para a melhoraria da vida de mais pessoas e para o reforço do crescimento económico para todos ”.
Veja a Infografia no link abaixo
Nota: Tradução da press release da CES da responsabilidade da
UGT

Comissão Europeia toma medidas adicionais para proteger melhor os trabalhadores contra o cancro no trabalho

A Comissão propôs que se limitasse a exposição
dos trabalhadores a mais cinco agentes químicos
cancerígenos, além dos 21 já visados desde o início do mandato.
As previsões indicam que a proposta agora feita
irá melhorar as condições de trabalho de mais de
um milhão de trabalhadores europeus e prevenir
mais de 22 mil casos de doenças profissionais.
Esta medida insere-se no âmbito dos esforços
contínuos da Comissão no sentido de melhorar a
proteção dos trabalhadores face a químicos nocivos, de modo a prevenir mais casos de cancro relacionado com o trabalho, bem
como outros problemas de saúde.

Aceda aqui ao comunicado de imprensa da Comissão Europeia.
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Publicações do Departamento de SST

Ficha Informativa nº 36 - A Importância da Prevenção - Geração
Segura e Saudável
A ausência de educação e formação para a
prevenção constitui, em Portugal, uma das
causas que tem contribuído para o elevado
número de acidentes de trabalho, principalmente no que respeita à população jovem
recém admitida no mercado de trabalho.
Setores de grande sinistralidade como a construção civil e a agricultura registam um número de acidentes de trabalho preocupante,
nomeadamente, ao nível de jovens trabalhadores de baixa qualificação. Esta situação exige uma melhoria na preparação destes jovens trabalhadores em SST, de forma a adquirirem informação, atitudes e comportamentos adequados para a prevenção em geral e,
para a prevenção dos riscos profissionais que irão encontrar no exercício da sua atividade
futura.
É fundamental a sensibilização do meio escolar para a prevenção dos riscos profissionais,
contribuindo para o desenvolvimento de comportamentos seguros para os jovens que,
por vezes precocemente entram no mercado de trabalho.
É fundamental “ chegar junto dos jovens” estimulando a sua capacidade individual de
identificação dos perigos e consequente eliminação ou redução dos riscos, numa perspetiva de promoção da Cultura de Prevenção e Segurança, para que as novas gerações de
trabalhadores entrem no mercado de trabalho com mais conhecimento e sensibilidade
para a segurança e saúde no trabalho.
Nesta perspetiva, a interiorização de comportamentos e atitudes dirigidos à prevenção
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 trabalhadores para a prevenção. Acreditamos que é com os jovens que se
constrói o futuro.
Um futuro melhor, pelo que torna-se imperioso acelerar o processo de sensibilização e de
informação da comunidade escolar para os riscos que o mundo laboral encerra.
Aceda à publicação Aqui.
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Ficha Prática n.º 34 - Fatores de risco e perigos para
a SST nos trabalhadores jovens

Quais os principais fatores que ameaçam a Segurança e a Saúde dos trabalhadores jovens?
Os trabalhadores jovens constituem um grupo heterogéneo e são muitos os fatores que potenciam o risco de acidentes de trabalho e doenças profissionais aos quais estão expostos.
Nestes fatores, incluem-se os seguintes fatores individuais:
- As diferentes fases de desenvolvimento físico, psicossocial e emocional;
- Nível de escolaridade, competências profissionais e experiência profissional.

Embora os riscos acrescidos dos trabalhadores jovens em matéria de SST sejam frequentemente associados a estes fatores, podemos acrescentar ainda:
- A cultura organizacional do local de trabalho que pode também interferir com a sua capacidade ou à vontade para falar sobre questões associadas à SST;
- Desconhecimento dos seus direitos e dos deveres do seu empregador;
Participar é fazer Prevenção… E
Participar é Agir!

- Falta de confiança para se fazerem ouvir;
- Não reconhecimento por parte dos empregadores da proteção adicional de que os jovens trabalhadores necessitam;
- Falta de poder de negociação.
Com frequência, este grupo desconhece os seus direitos e também as suas responsabilidades
no âmbito da SST quando no papel de jovens empregadores/as, podendo ser particularmente
relutantes em comunicar os riscos de SST nas suas empresas.
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Por outro lado, os trabalhadores jovens também não têm o poder de negociação que os
trabalhadores mais experientes podem ter, o que pode conduzir à aceitação de tarefas
perigosas, em más condições de trabalho ou outras condições associadas ao emprego
precário.

A participação dos trabalhadores jovens em setores económicos com atividades perigosas e a exposição aos riscos presentes nesses setores potenciam ainda mais a probabilidade de virem a sofrer acidentes ou doenças
profissionais.

De que forma o desenvolvimento físico dos trabalhadores jovens pode
ser considerado um fator de risco no trabalho?

Os trabalhadores jovens correm um maior risco de sofrer acidentes ou vir a desenvolver
doenças profissionais devido ao facto dos seus corpos, incluindo o cérebro estarem ainda
em desenvolvimento.
O sistema reprodutivo e as funções cerebrais são particularmente suscetíveis a perigos
que interferem diretamente com os órgãos envolvidos, como é o caso de utilização de
substâncias perigosas. Por essa razão é fundamental prestar uma especial atenção à
exposição dos trabalhadores jovens a pesticidas, neurotoxinas, desreguladores endócrinos, alérgenos ou carcinogéneos.
Podemos, ainda, acrescentar que os postos de trabalho, as ferramentas, as máquinas e
os equipamentos são usualmente concebidos para pessoas adultas, o que poderá ser fonte de risco para os mais jovens.

PRP - Prevenção Riscos Profissionais
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De que forma o desenvolvimento psicossocial e emocional dos trabalhadores
jovens pode ser considerado um fator de risco no trabalho?
Os trabalhadores jovens, devido à sua imaturidade, tendem a ter uma menor capacidade para
identificar as consequências dos seus atos e de avaliar os riscos associados a várias situações,
colocando-se muitas vezes em situações de perigo, sem medirem as consequências desses
comportamentos.
Além disso, são mais suscetíveis a pressões sociais, pelo que estas

caraterísticas afetam a

tomada de decisão dos jovens e podem resultar em comportamentos de risco. Podem também
fazer com que os trabalhadores jovens se sintam relutantes em falar sobre as dificuldades relacionadas com o seu trabalho ou sobre condições físicas e psicológicas perigosas.

De que forma as competências profissionais e a experiencia profissional dos
trabalhadores jovens podem ser considerados fatores de risco no trabalho?
Participar é fazer Prevenção… E
Participar é Agir!

Frequentemente, os trabalhadores jovens não têm as competências e a experiência de que
necessitam para o trabalho que lhes é atribuído. Inclui-se nesta constatação, a falta a consciência e o entendimento dos perigos e dos riscos associados ao trabalho, o que aumenta a probabilidade de sofrerem um acidente de trabalho.
Os dados nacionais e europeus indicam que os jovens trabalhadores correm maior risco de
sofrer acidentes de trabalho. No entanto, as taxas de acidentes e as suas causas variam muito
entre os diferentes setores e profissões. Segundo dados europeus a taxa de incidência de acidentes de trabalho não mortais era superior em mais de 40% entre os trabalhadores dos 18 aos
24 anos. Os jovens do sexo masculino surgem como um grupo de risco para a segurança no
trabalho. ( Fonte OSHA - Ficha Técnica n.º 70 - Jovens trabalhadores — Factos e números
Exposição a riscos profissionais e consequências para a saúde).
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De que forma o nível de escolaridade dos trabalhadores jovens pode
ser considerado um fator de risco no trabalho?
A sensibilização para a segurança no trabalho parece ser positivamente influenciada
pela escolaridade. Os trabalhadores com níveis mais elevados de escolaridade compreendem melhor a importância da segurança, cumprem melhor os procedimentos
de segurança e sofrem menos acidentes do que os trabalhadores com menos escolaridade.
Os jovens com níveis de escolaridade mais elevados estão normalmente menos
envolvidos em situações de emprego informal. Os trabalhadores com níveis mais baixos de escolaridade tendem a permanecer no mesmo emprego, não obstante as difíceis condições de trabalho.

Que outros fatores de risco e perigos?
1 - Condições de segurança perigosas - as quais têm potencial para causar
lesões ou acidentes (por exemplo, queimaduras, distensões, lacerações, contusões,
ossos partidos, lesões internas, traumatismo craniano e sufocamento), caso não
tenham sido implementadas medidas adequadas de prevenção.
Os perigos para a segurança incluem, por exemplo, trabalhar em altura; usar máquinas, equipamentos ou ferramentas perigosas; conduzir, circular ou trabalhar perto de
veículos; construir trincheiras; caminhar em superfícies escorregadias ou pisos irregulares; e trabalhar com ou perto de materiais ou substâncias inflamáveis ou explosivas.
Os trabalhadores jovens podem ser particularmente vulneráveis a estes e outros
fatores de risco, devido à sua limitada experiência profissional, pouca formação e
competências, falta de informações ou instruções sobre os procedimentos e os perigos para a segurança, bem como à falta de supervisão.
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Fatores físicos - incluem a exposição a diferentes agentes que podem ser nocivos para a
saúde, tais como o ruído, vibrações, determinados tipos de iluminação, temperaturas extremas (tanto calor como frio) e a radiação (incluindo a exposição à radiação ultravioleta solar
ou a derivada da soldadura).
Os trabalhadores expostos a radiação UV na sua juventude têm um risco acrescido de
desenvolver cancro de pele durante a sua vida adulta devido à sua exposição de longa duração (uma vez que a exposição tem início numa idade precoce).
Os jovens são também mais suscetíveis do que os menos jovens a perderem a audição devido a ruído excessivo.
Com efeito, os trabalhadores jovens enfrentam uma exposição significativa ao ruído excessivo como consequência da sua atividade profissional nos setores da hotelaria, indústria e
construção.

Fatores biológicos - incluem a exposição a bactérias, parasitas vírus, animais, insetos e
plantas perigosos, o que pode resultar no surgimento de doenças na pele, intestinais e respiratórias.
Os fatores biológicos são comuns em setores de atividade, nos quais trabalha um elevado
número de jovens, tais como a agricultura (contacto com animais), a indústria alimentar e
restaurantes (manuseamento de alimentos), cuidados de saúde (contacto com pessoas, sangue e outros fluidos corporais) e a gestão de lixo e resíduos.
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Fatores químicos - incluem a exposição a gases, poeiras, fumos, vapores e líquidos. Os produtos químicos são utilizados na maioria dos locais de trabalho, e em
todos os setores. Por exemplo, encontram-se pesticidas e fertilizantes na agricultura;
tintas e solventes na indústria transformadora; amianto, sílica, dissolventes, colas e
fumos de soldadura na construção; e produtos de limpeza no setor dos serviços.
Os efeitos tóxicos de uma substância dependem da dose e da duração da exposição,
assim como de outros fatores como a sensibilidade e as caraterísticas individuais (por
ex., género e idade).
De sublinhar que a exposição aos perigos químicos durante a juventude pode causar
danos graves ao sistema reprodutivo e ao equilíbrio hormonal.

Fatores ergonómicos - incluem o transporte de cargas pesadas, movimentos rápidos ou repetitivos, máquinas, equipamentos e processos de trabalho mal concebidos
e que fazem com que os trabalhadores adotem posições inadequadas enquanto
desenvolvem a sua atividade profissional.
Além disso, os métodos de trabalho, as ferramentas e os equipamentos são, por norma, concebidos para pessoas adultas, o que significa que os trabalhadores jovens,
correm um maior risco de fadiga, lesões e LME.
Fatores psicossociais - Os fatores psicossociais são normalmente divididos em dois
grupos principais:

- Condições de trabalho, por exemplo, o conteúdo e conceção das tarefas; carga e
ritmo de trabalho; horários de trabalho;
- Contexto do trabalho: a organização do trabalho e as relações laborais incluindo,
por exemplo, a cultura organizacional (a cultura que existe em torno da questão da
segurança), o estilo de liderança e de gestão, o papel na organização, as oportunidades de desenvolvimento de carreira, o poder e o controlo da tomada de decisões, o
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e as relações interpessoais no trabalho
(incluindo a violência e o assédio no local de trabalho).
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Os trabalhadores jovens parecem ser mais vulneráveis à violência e ao assédio no local
de trabalho, incluindo a atenção sexual não desejada, devido a uma combinação de diferentes fatores nos quais se incluem o tipo de trabalho, a forma de emprego e o baixo
poder de negociação.
O bullying aos trabalhadores jovens é uma questão que está a receber

considerável

atenção. É um fator que contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
depressão, síndroma de burnout, ansiedade, nervosismo, insatisfação no trabalho e
redução do bem-estar.
Os ambientes de trabalho stressantes e mal organizados e uma liderança deficiente, originam um clima de trabalho negativo, aumentado o risco de bullying. O equilíbrio deficiente entre o trabalho e a vida pessoal é também comum entre os trabalhadores
jovens, em parte porque tendem a aceitar o trabalho por turnos, o trabalho sazonal, o
trabalho ao fim de semana e horas extraordinárias.
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