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SUGESTÕES DE LEITURA…

DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO…
Vantagens para as empresas de
uma boa segurança e saúde no
trabalho

Desde 1996 que o
dia 28 de abril é comemorado
mundialmente como forma de
homenagear
as vítimas
de
acidentes de trabalho e doenças
profissionais.

Segurança e saúde no
trabalho, 2018
Gabinete de Estratégia e
Planeamento

A segurança e a saúde no trabalho é
importante para as empresas, para
além de constituir uma obrigação
legal e social. As empresas valorizam
o facto de a SST prevenir lesões e
doenças
dos
trabalhadores
resultantes do trabalho, mas ela é
também um elemento fundamental do
êxito de uma empresa.

Em Portugal, este dia foi
instituído mediante Resolução da
Assembleia da República n.º
44/2001 de 27 de junho.

Lisboa. GEP, 2019

A preocupação com saúde e
segurança cresce com o aumento
contínuo das infeções por COVID19 em algumas partes do mundo e
a capacidade de sustentar taxas de
declínio em outras.

Assuntos: Segurança no trabalho / Saúde no trabalho / Dados
estatísticos / Portugal
Consulte o catálogo
PDF

A segurança e saúde no
trabalho diz respeito a todos:
orientações práticas para os
empregadores
Comissão Europeia. Direção-Geral
do Emprego, dos Assuntos Sociais
e da Inclusão

Fonte: Agência Europeia para
Segurança e Saúde no Trabalho

Governos,
empregadores,
trabalhadores e suas organizações
enfrentam
enormes
desafios,
enquanto tentam combater a
pandemia, mas também garantir a
segurança e a saúde no trabalho.
Fonte: Tradução livre do site da
Organização
Internacional
do
Trabalho

Luxemburgo. Serviço das
Publicações da União Europeia,
2016

CONSULTE AQUI

Assuntos: Segurança no trabalho / Saúde no trabalho /
Empregadores / Prevenção de riscos

SAIBA MAIS

Consulte o catálogo
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LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL…

PDF

Segurança e saúde no centro
do futuro do trabalho: tirando
partido
de
100
anos
de
experiência
Organização
Trabalho

Internacional

do
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Genebra. OIT, 2019
Assuntos: Segurança no trabalho / Saúde no trabalho / Tecnologia /
Desenvolvimento sustentável / Demografia / Futuro do trabalho /
Aspetos históricos / Pub OIT
Consulte o catálogo
PDF

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA DO GEP/MTSSS…
Programa nacional de saúde
ocupacional (PNSOC): extensão
2018-2020
José Rocha Nogueira e outros
Lisboa. DGS, 2019

Assuntos: Saúde ocupacional / Saúde no trabalho / Segurança no
trabalho / Prevenção de riscos / Locais de trabalho / Portugal
Consulte o catálogo
PDF
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OIT / ONU / ACT / AGÊNCIA EUROPEIA PARA A SEGURANÇAE SAÚDE NO TRABALHO/ COMISSÃO EUROPEIA / EUROFOUND…
United Nations

ILO- International Labour
Organization

Projeto MIND SAFETY II- safety matters!
Com início em setembro de 2018, este projeto visa
continuar a criar, desenvolver e implementar
práticas colaborativas inovadoras, bem como
desenvolver
competências
de
ensino
dos
professores nas matérias de segurança no trabalho através de abordagens
curriculares interdisciplinares.
Este projeto insere-se no programa da ação 2: Cooperação para Inovação
e Boas Práticas.

Saiba mais

SAIBA MAIS

ACT - Autoridade para as
Condições
do Trabalho

Agência Europeia para a Segurança
e
Saúde no Trabalho

Este projeto teve um novo financiamento pelo programa ERASMUS+
Educação e Formação, e uma renovação nas parcerias estratégicas, tanto
portuguesas como estrangeiras, com vista a consagrar a melhorar o
funcionamento em rede para estudar e propor materiais inovadores para o
ensino dos conceitos de segurança e saúde no trabalho.
Fonte: Autoridade para as Condições do Trabalho

CONSULTE AQUI
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European Commission

Eurofound

A mensagem das Campanhas «Locais
de Trabalho Seguros e Saudáveis» é
— A segurança e saúde no trabalho
diz respeito a todos. Bom para si.
Bom para as empresas. Ajudamo-lo
a promover as campanhas elaborando guias práticos e ferramentas
disponíveis gratuitamente.
Cada campanha também apresenta:
os Prémios Europeus de Boas Práticas e
o Prémio Cinematográfico «Locais de
Saudáveis».
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United Nations

Saiba mais

ACT - Autoridade
para as Condições
do Trabalho

SAIBA MAIS

Seguros

e

Fonte: Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

ESTATÍSTICA / ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO / OiRA / FERRAMENTAS E RECURSOS……
International Labour
Organization

Trabalho

Estratégias
trabalho.

de

Segurança

e

saúde

no

A consolidação e coordenação de estratégias
nacionais é o primeiro de sete objetivos
estratégicos
chave
previstos
no Quadro
estratégico da UE para a saúde e segurança no
trabalho 2014-2020 . Neste contexto, a Comissão
Europeia convidou os Estados-Membros a rever as suas estratégias nacionais em
consulta com as partes interessadas relevantes, incluindo os parceiros sociais.
Fonte: Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

Agência Europeia
para a Segurança e
Saúde no Trabalho

SAIBA MAIS

European
Commission

Eurofound
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O OiRA, que simplifica a avaliação e a gestão
dos riscos para a segurança e a saúde no local
de trabalho; a OSHwiki, uma valiosa fonte de
informações sobre todos os aspetos da SST; os
guias eletrónicos que fornecem orientações
para a gestão da SST; os infográficos; o
conjunto de ferramentas para as campanhas; os
filmes do Napo e o Napo para professores; as
ferramentas de visualização de dados e outras
ferramentas e orientações práticas.
Fonte: Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

ISS / DGS…
O Subsídio de doença ou baixa médica é uma prestação atribuída pela
Segurança Social a um trabalhador beneficiário. Isto para compensar a sua
perda de remuneração resultante do impedimento temporário para trabalhar,
por motivo de doença.

Programa Nacional de Saúde Ocupacional

A Segurança Social considera doença “toda a situação mórbida, evolutiva,
não decorrente de causa profissional ou de ato da responsabilidade de terceiro
pelo qual seja devida indemnização, que determine incapacidade para o
trabalho”.

No âmbito da Saúde do Trabalho destacam-se 5 principais vertentes:

Fonte: Instituto da Segurança Social

“Sou cidadão” - Doença Profissional

As atividades de saúde e segurança do trabalho devem constar do Programa de
Ação do Serviço de SST/SO da empresa/estabelecimento.

Gestão do risco profissional
Vigilância da saúde
Promoção da saúde
Vacinação dos trabalhadores
Emergência e primeiros socorros

Campanha de sensibilização para a participação da doença
profissional

Doenças Profissionais e Acidentes de Trabalho
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho são os principais efeitos
negativos da relação trabalho/saúde. Outros efeitos são também valorizados,
como as doenças ligadas ou agravadas pelo trabalho, embora de maior dificuldade
de quantificação.
As doenças profissionais são responsáveis anualmente pela morte de seis
vezes mais pessoas do que os acidentes de trabalho:
Fonte: Direção-Geral da Saúde
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