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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Acidentes de trabalho e outros problemas de 
saúde relacionados com o trabalhoTÍTULO DA APRESENTAÇÃOsaúde relacionados com o trabalho 

Na União Europeia

 Mais de 8000 trabalhadores da União Europeia (UE) perdem por ano a Mais de 8000 trabalhadores da União Europeia (UE) perdem por ano a
vida em consequência de acidentes de trabalho, enquanto que mais de 10
milhões são vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais (1 em
cada 12 trabalhadores)cada 12 trabalhadores)

 Os custos anuais nos países da UE estimam-se em 500 milhões de dias
de trabalho perdidos - 150 milhões decorrem de acidentes de trabalho e
350 milhões resultam de outros problemas de saúde relacionados com o
trabalho
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Acidentes de trabalho e outros problemas de 
saúde relacionados com o trabalhoTÍTULO DA APRESENTAÇÃOsaúde relacionados com o trabalho 

Em Po t gal

 Estima-se que ocorram em Portugal entre 200.000 a 300.000

Em Portugal

acidentes de trabalho por ano (248.000 em 2002)

 No ano de 2002 determinaram 7,6 milhões de dias perdidos No ano de 2002 determinaram 7,6 milhões de dias perdidos
(43,1 dias perdidos por cada acidente ocorrido)

 2000 d 00 b lh d d No ano 2000, em empresas com mais de 100 trabalhadores, os acidentes
de trabalho, de que resultaram ausências ao trabalho, originaram perto
de 850.000 dias de trabalho perdido (24,5 dias por acidente), estimando-
se em 183 milhões de euros os custos do absentismose em 183 milhões de euros os custos do absentismo
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Doenças profissionais e Absentismo por doença
Em PortugalTÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 Entre 2000 e 2006 as doenças profissionais mais do que duplicaram (de

Em Portugal

Entre 2000 e 2006 as doenças profissionais mais do que duplicaram (de
1.370 para 3.577)

 A maior prevalência verifica-se na indústria transformadora, construção e
comércio e as doenças músculo-esqueléticas são as mais comunscomércio e as doenças músculo esqueléticas são as mais comuns

 Portugal é o país da Europa com a mais elevada taxa de absentismo
por doença. Cada trabalhador falta, em média, 11,9 dias por ano (a média
europeia é de 7,4 dias por ano) *europeia é de 7,4 dias por ano)

 As causas de absentismo mais frequentes são as Lesões músculo-esqueléticas
e dores lombares e o Stresse

 A 8% d fi t d bilit ã 5% f lt Apenas 8% das empresas afirma ter programas de reabilitação e 5% faculta
acesso a tratamentos suportados pela empresa

* Estudo pan europeu 2008 da consultora Mercer sobre benefícios de saúde (inquiridas 900 empresas de 24 países 60* Estudo pan-europeu 2008 da consultora Mercer sobre benefícios de saúde (inquiridas 900 empresas de 24 países – 60
portuguesas, de vários sectores)
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Custos dos acidentes de trabalho 

e doenças profissionaisTÍTULO DA APRESENTAÇÃOe doenças profissionais

Em Portugal

Os custos anuais estimados, para as empresas e Estado, rondam os, p p ,
1,5 mil milhões de euros:

 õ é 663 milhões (custos directos, incluindo baixa médica, paragem de

de equipamentos e outros)

 867 milhões (custos indirectos, incluindo despesas com formação

de substitutos, reabilitação de sinistrados, reparação

d i d d d i id d )de equipamentos e outras perdas de produtividade)
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Custos dos acidentes de trabalho

e  de outros problemas de saúde no trabalhoTÍTULO DA APRESENTAÇÃOp

 Os custos dos acidentes de trabalho e de outros problemas de
saúde relacionados com o trabalho repartem-se directamente
pelos empregadores e trabalhadores mas também depelos empregadores e trabalhadores, mas também, de
forma indirecta, pelas companhias seguradoras e pelos
sistemas de segurança social e sistemas de saúde

 Para além dos danos humanos e materiais suportados pelos
i i t d f íli l d t b lh l ó i P í ãsinistrados, famílias, colegas de trabalho e pelo próprio País, são

inúmeros os custos suportados pelas empresas com os acidentes de
trabalho
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Custos dos acidentes de trabalho, doenças 
profissionais e outros problemas de saúdeTÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 Os custos indirectos (que se estima serem 6 a 8 vezes superiores aos

profissionais e outros problemas de saúde

Os custos indirectos (que se estima serem 6 a 8 vezes superiores aos
directos) não são objecto de valorização quantitativa pela maior parte
das empresas, não se evidencia o reflexo positivo, ao nível da redução dos
custos de exploração, da prevenção

 A avaliação económica, quer consista numa avaliação dos custos de
acidentes ou na avaliação dos efeitos económicos de medidas preventivas ou
d ã d id t ( áli l ã t /b fí i ) é tda prevenção de acidentes (análise relação custo/benefício) é um suporte
fundamental da prevenção

 Mas para além da redução de acidentes de trabalho a prevenção numa Mas para além da redução de acidentes de trabalho, a prevenção, numa
perspectiva moderna, não pode deixar de abordar, de forma integrada,
todos os factores de risco presentes na empresa, pois os problemas como o
absentismo por doença (aproximadamente 50 % do total) têm um pesop ç ( p ) p
económico relativo bem maior do que os acidentes de trabalho
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Enquadramento legal da SST

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 Convenção nº 155 da OIT (Decreto n.º 1/85, de 16 de Janeiro)Convenção n  155 da OIT  (Decreto n.  1/85, de 16 de Janeiro)

 Directiva Quadro de SHST (89/391/CEE, de 12 de Junho)

 Lei Quadro de SHST (DL n.º 441/91, de 14 de Novembro)

 Regime jurídico da promoção da SST

Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro

* Obrigações gerais do empregador e do trabalhador

* Consulta informação e formação dos trabalhadores Consulta, informação e formação dos trabalhadores

* Representantes dos trabalhadores para a SST

* Protecção do património genético

* Serviços da Segurança e da Saúde no Trabalho

Formação dos Técnicos de SHT em Portugal



TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Obrigações gerais do empregador

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e 
saúde em todos os aspectos do seu trabalho

 O empregador deve zelar de forma continuada e permanente pelo O empregador deve zelar, de forma continuada e permanente, pelo 
exercício da actividade em condições de SS para o trabalhador, tendo em 
conta os princípios gerais de prevenção

 O empregador deve organizar os Serviços de SST, mobilizando os 
meios necessários, nomeadamente nos domínios das actividades técnicas 
de prevenção, da formação e da informação, bem como o equipamento p ç , ç ç , q p
de protecção que se torne necessário utilizar

 O empregador suporta os encargos com a organização e funcionamentoO empregador suporta os encargos com a organização e funcionamento 
dos Serviços de SST
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Obrigações gerais do empregador   (cont.)

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 Cabe ao empregador fornecer a informação e formação necessárias ao 
desenvolvimento da actividade em condições de SSTdesenvolvimento da actividade em condições de SST

 Permitir o acesso a zonas de risco elevado apenas a trabalhadores com aptidão 
e formação adequadas e pelo tempo mínimo necessárioç q p p

 Adoptar medidas e dar instruções que permitam aos trabalhadores, em caso 
de perigo grave e iminente, cessar a sua actividade ou afastar-se 
imediatamente do local, sem que possam retomar a actividade enquanto 
persistir esse perigo, salvo casos excepcionais

 Estabelecer, em matéria de primeiros socorros, de combate a incêndios e de 
evacuação de trabalhadores, as medidas a adoptar e a identificação dos 
trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os 

ácontactos necessários com as entidades exteriores competentes para realizar 
aquelas operações e as de emergência médica
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Prevenção

Acção de evitar ou diminuir ou controlar os riscos profissionais, 
através de um conjunto de disposições ou medidas que devam ser 

tomadas em todas as fases da actividade das empresa

Avaliação dos riscos

tomadas em todas as fases da actividade das empresa

Avaliação dos riscos

Necessidade de avaliações dos riscos numa perspectiva global

Serviços de SST

O empregador deve reunir e organizar os meios suficientes eO empregador deve reunir e organizar os meios suficientes e 
adequados
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Formação no domínio da SST

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

A formação no domínio da SST assume uma importância estratégicaA formação no domínio da SST assume uma importância estratégica
para a melhoria das condições de trabalho, nas suas diversas dimensões,
envolvendo os principais protagonistas no mundo do trabalho e tendo em

ã i ê i l l lh ã i l datenção as exigências que legalmente lhes estão assinaladas:

 Formação de trabalhadores e seus representantes para a SST

 Formação de empregadores, trabalhadores designados eç p g , g
representantes dos empregadores

 Formação de Técnicos superiores e Técnicos de SHT Formação de Técnicos superiores e Técnicos de SHT

Formação dos Técnicos de SHT em Portugal



TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Formação dos Trabalhadores

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 O trabalhador deve receber uma formação adequada no O trabalhador deve receber uma formação adequada no
domínio da SST, tendo em atenção o posto de trabalho e o
exercício de actividades de risco elevado

 Aos trabalhadores, e seus representantes, designados para se
ocuparem de actividades de SST deve ser assegurada pelo
empregador formação permanente para o exercício de funções

 O empregador deve formar, em nº suficiente, osO empregador deve formar, em n suficiente, os
trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas
de 1ºs socorros, de combate a incêndios e de evacuação
de trabalhadoresde trabalhadores
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Formação dos empregadores, trabalhadores 
designados e representantes do empregador        

Modalidades dos Serviços de SSTTÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Para além de serviços internos, externos, comuns e outras modalidades: 

- Modalidades dos Serviços de SST -

ç , ,

 Nas empresas ou conjunto de estabelecimentos da mesma empresa,                  
situados situados num raio de 50 Km que empreguem até 9 trabalhadoressituados situados num raio de 50 Km, que empreguem até 9 trabalhadores
e cuja actividade não seja de risco elevado, as actividades de segurança 
podem ser desenvolvidas pelo próprio empregador ou por um trabalhador 
por ele designado desde que tenha formação adequada e precedendopor ele designado, desde que tenha formação adequada e precedendo 
autorização da ACT

 Se for adoptada a modalidade de serviço comum ou externo, a empresa 
deve designar um trabalhador com formação adequada que o represente 
perante esses Serviços para acompanhar e coadjuvar a execução dasperante esses Serviços, para acompanhar e coadjuvar a execução das 
actividades de prevenção
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Formação dos Técnicos de SHT

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Técnicos superiores e Técnicos de SHT    (DL n.º 110/2000, de 30/6)

 Este diploma identifica e caracteriza as figuras profissionais de Técnico e
Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho e define os respectivos
perfis profissionais

 O Técnico superior organiza, desenvolve, coordena e controla as actividades de
prevenção e protecção e o Técnico desenvolve actividades de prevenção e
protecção contra riscos profissionais

 Os respectivos perfis profissionais são extremamente exigentes,
considerando as actividades e competências que os integram

 Os princípios deontológicos legalmente assinalados constituem uma referência Os princípios deontológicos legalmente assinalados constituem uma referência
fundamental de orientação ética para o exercício da profissão, com especial
relevância para o princípio da autonomia técnica, tida como uma garantia ou
salvaguarda legal essencial (também consagrado na Lei 102/2009, de 10/9)

 Merece ainda destaque, no contexto da temática em debate, o princípio da
aquisição e manutenção da competência necessária ao exercício de funções

Formação dos Técnicos de SHT em Portugal



TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Actividades dos Serviços de SST

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 Planear a prevenção, integrando, a todos os níveis e para todas asp ç , g , p
actividades, a avaliação dos riscos e as respectivas medidas de prevenção

 Proceder à avaliação dos riscos, elaborando os respectivos relatórios

ã Elaborar o Plano de prevenção de riscos profissionais, bem como planos
detalhados de prevenção e protecção

 Participar na elaboração do Plano de emergência internop ç g

 Colaborar na concepção de locais, métodos e organização do trabalho,
bem como na escolha e manutenção de equipamentos

 Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a conservação dos EPI’s,
bem como a instalação e a manutenção da sinalização

 Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em situações maisVigiar as condições de trabalho de trabalhadores em situações mais
vulneráveis
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Actividades dos Serviços de SST  (cont.)

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

 Conceber e desenvolver programas de informação e formação Conceber e desenvolver programas de informação e formação
para a promoção da SST

 Organizar os elementos necessários às notificações obrigatórias Organizar os elementos necessários às notificações obrigatórias

 Elaborar as participações obrigatórias em caso de acidente de 
trabalho ou doença profissionaltrabalho ou doença profissional

 Coordenar e acompanhar auditorias e inspecções internas

 Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de
doenças profissionais, elaborando os respectivos relatórios

 Recolher e organizar elementos estatísticos relativos à SST Recolher e organizar elementos estatísticos relativos à SST
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Riscos novos e emergentes 

e novas formas de prevençãoTÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Os riscos profissionais novos e emergentes podem ser causados por
inovações técnicas ou por mudanças sociais ou organizacionais, tais como:

e novas formas de prevenção

 Novas tecnologias e novos processos de produção (por exemplo,
nanotecnologias e nanomateriais manufacturados, riscos biológicos e
biotecnológicos e riscos químicos);

 Novas condições de trabalho (cargas de trabalho mais elevadas Novas condições de trabalho (cargas de trabalho mais elevadas,
intensificação das tarefas devido à restrição de efectivos, más condições
associadas à economia informal e à migração laboral e falta de adequação aos
trabalhadores idosos, jovens e mulheres)

 Formas emergentes de emprego (trabalho independente, outsourcing,
trabalho temporário e outras novas formas de contratação)

Os factores psicossociais relacionados com o trabalho, decorrentes do aumento
ã ída flexibilidade e precariedade do emprego, da intensificação dos ritmos e períodos

de trabalho e de problemas relacionais no meio laboral, afectam todas as
profissões e todos os trabalhadores, contribuindo para a deterioração da saúde
física e mental, podendo conduzir à depressão e mesmo ao suicídio.p p
O stresse profissional afectava 22% dos trabalhadores da UE, em 2005, o custo económico
anual foi de € 20.000 milhões, em 2002, já representa 50 a 60% dos dias de trabalho perdidos
nalguns países desenvolvidos e será a principal causa de incapacidade na próxima década
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Riscos novos e emergentes 

e novas formas de prevençãoTÍTULO DA APRESENTAÇÃO

As mudanças observadas no mundo do trabalho e os riscos emergentes
exigem novas formas de prevenção designadamente:

e novas formas de prevenção

exigem novas formas de prevenção, designadamente:

 Novas abordagens da partilha de conhecimentos Os especialistas,
universitários e investigadores, assim como os governos e as organizações de
empregadores e trabalhadores devem adoptar uma abordagem global para
enfrentar os desafios dos riscos emergentes e novas formas de prevenção

 Avaliação e gestão de riscos A avaliação e implementação de medidas de
ãprevenção para fazer face aos riscos emergentes inserem-se num processo

complexo, devido aos múltiplos factores enunciados. As ferramentas de
prevenção e controlo tradicionais terão de ser complementadas por estratégias
e ferramentas concebidas para antecipar, avaliar e controlar esses riscos,p p
visando uma abordagem global (Sistemas de gestão de SST)

 Promoção da saúde nos locais de trabalho Programas destinados a criar
comportamentos saudáveis (abusos de álcool, drogas e tabaco, stresse,

í íalimentação e exercício físico) e a ajudar os trabalhadores a gerir doenças
crónicas e a adoptarem atitudes proactivas relativamente à sua saúde
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Autoridade para as Condições de Trabalho

TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
Foi criada em 1 de Outubro de 2007 é um serviço integrado na administração directaFoi criada em 1 de Outubro de 2007, é um serviço integrado na administração directa 
do Estado e incorpora as anteriores atribuições da IGT e do ISHST

Missão

Promoção da melhoria das condições de trabalho, através de:

 Controlo do cumprimento das normas em matéria laboral, no âmbito das relações  
laborais privadasp

 Promoção de políticas de PRP e controlo da legislação relativa a SST, em todos os 
sectores de actividade e nos serviços da Administração Pública

Atribuições ( d í i d f ã )Atribuições (no domínio da formação)

 Promover a formação especializada no domínio da SST e apoiar as organizações 
patronais e sindicais na formação dos seus representantes

 Coordenar o processo de formação e certificação de técnicos superiores e técnicos 
de SHT
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Estratégia Nacional para a SST

2008 2012TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Desenvolvimento de Políticas Públicas 

2008 - 2012

Incluir nos sistemas de educação e investigação abordagens no 
âmbito da SST:

 Reforçar a inclusão de matérias de SST na aprendizagem a partir do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

 Apoiar a formação de professores em SST e a produção de conteúdos 
informativos e materiais pedagógicos

 Promover no sistema de formação profissional a integração de conteúdos Promover, no sistema de formação profissional, a integração de conteúdos 
curriculares reportados à especificidade da PRP nas diferentes áreas de formação 
e incluir os referenciais de SST nos Planos Nacionais de Formação Profissional

 Di i i t ã d t úd d SST t t i l d Dinamizar a integração de conteúdos de SST nas estruturas curriculares dos 
cursos de licenciatura
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Estratégia Nacional para a SST
2008 - 2012TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Desenvolvimento da PRP nas empresas  

2008 2012

ese o e o da as e p esas

Promover a aplicação efectiva da legislação de SST, em especial 
nas PMEs:

 Para as empresas em que a SST seja assegurada pelo empregador ou trabalhador 
designado, deverão ser criados documentos explícitos mas simples e adaptados à 
realidade sectorial para a integração plena da prevenção na actividade produtivarealidade sectorial para a integração plena da prevenção na actividade produtiva

 Disponibilização de manuais de auto-avaliação

 Publicação de guias de aplicação

 Disponibilização de informação técnica sobre aplicação da legislação, em especial 
PME á i d ACT i l i d i f ã di i id b lh dpara PMEs na página da ACT, incluindo informação dirigida a trabalhadores 

migrantes
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Estratégia Nacional para a SST
2008 - 2012TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Desenvolvimento da PRP nas empresas  (cont.)

Melhorar a qualidade dos serviços de SST e incrementar competências

2008 2012

Melhorar a qualidade dos serviços de SST e incrementar competências 
dos intervenientes:
 Estabelecer incentivos à formação para trabalhadores designados e empregadores
 Refo ça as a dito ias aos c sos de fo mação em SST homologados Reforçar as auditorias aos cursos de formação em SST homologados
 Incentivar e apoiar financeiramente a formação de técnicos e técnicos superiores de 

SHT
 Reavaliar a organização e duração da formação inicial em SHT em especial do nível 3 Reavaliar a organização e duração da formação inicial em SHT, em especial do nível 3
 Restringir a formação de técnicos superiores de SHT a entidades de ensino superior e 

outras entidades idóneas
 Promover a formação de jovens empresários em SST e gestão da segurança nas PMEs Promover a formação de jovens empresários em SST e gestão da segurança nas PMEs

Aprofundar o papel dos parceiros sociais e implicar empregadores e 
trabalhadores na melhoria das condições de trabalho nas empresas:ç p

 Promover, incentivar e apoiar financeiramente a formação de representantes dos 
trabalhadores, trabalhadores designados e empregadores
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
Autoridade para as Condições de Trabalho
TÍTULO DA APRESENTAÇÃO

Contactos

www.act.gov.pt (página na internet)

l b i @ t t (C t L l d B i V A i )cl.baixo.vouga@act.gov.pt (Centro Local do Baixo Vouga em Aveiro)

CLBV Avª Dr. Lourenço Peixinho, 98, Aveiro

Serviço Informativo da ACT em Aveiro Loja do Cidadão
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