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Prevenção de Riscos Profissionais

Editorial
O Assédio Moral no Trabalho não e um fenómeno novo. Podemos dizer que é um problema
tão antigo como o trabalho.
A “ novidade ” reside na intensificação, na gra-
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vidade, na amplitude e na banalização do fenómeno e na abordagem que estabelece o nexo
causal com a organização do trabalho.
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Consiste na exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetidas e prolongadas durante o
tempo de trabalho e no exercício das funções
laborais, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que
predominam

condutas

negativas,

relações

desumanas e antiéticas de longa duração,
desestabilizando a relação da vítima com o

Visite o

ambiente de trabalho e a organização, forçando
– a a desistir do seu posto de trabalho.
É, pois, um fenómeno grave que acarreta sérias
consequências para a saúde física e mental dos
trabalhadores e trabalhadoras.
Por esta razão, dedicamos este número ao
Assédio Moral no Trabalho.

Destaques nesta Edição:
Sinistralidade Laboral Grave 2014
FICHA PRÁTICA PRP n.º 17
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Assédio Moral relacionado com
o Trabalho
Uma publicação

Departamento de Segurança e Saúde
no Trabalho da UGT

Campanha de Prevenção Máquinas e 9
Equipamentos de Trabalho
Campanha de Prevenção na Condu- 11
ção Automóvel Profissional
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Sinistralidade Laboral Grave– 2014

Segundo os dados publicados no Site da ACT, ocorreram no nosso país em 2014, 308
acidentes de trabalho graves.

Nota:

Considera-se acidente de trabalho grave a lesão que signifique que num período até três dias o
trabalhador se ausenta do trabalho ou que nesse período fica incapaz de assegurar integralmente
as suas funções normais.
Tipo de acidente

2014

Nas instalações

291

In itinere

6

Em viagem, transporte
ou circulação

11

Total

308

Ultima Atualização Estatística: 15 de janeiro de 2015.
F

Aceda ao nosso Blog em:
http://sst-ugt.blogspot.pt/
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Ficha Prática n.º 17
Assédio Moral no Trabalho
De acordo com a Resolução do Parlamento Europeu sobre assédio moral no
local de trabalho (2339/2001 (INI)), o assédio moral constitui um risco
potencial para a saúde dos indivíduos, conduzindo frequentemente a doenças relacionadas com stresse laboral.

O assédio moral pode consistir em ataques verbais e físicos, bem como em atos
mais subtis como a desvalorização do trabalho ou o isolamento social. Pode abranger a violência física e psicológica, visando diminuir a autoestima da vítima e, em
última análise, a sua desvinculação ao posto de trabalho.
O assédio moral ocorre nas mais diversas organizações, assumindo diferentes terminologias, como sendo:
• Mobbing nos países nórdicos;
• Harassment ou mobbing nos Estados Unidos da América;
• Acoso moral em Espanha;
• Bullying, na Inglaterra;
• Harcèlement moral, na França.
Questões que se levantam e as quais importa responder:
1—Em que consiste o assédio moral
É um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude, etc.) praticado com algum grau
de reiteração e tendo como objetivo afetar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. O assédio moral constitui
uma forma particular de violência no trabalho.
2—O assédio moral está contemplado no ordenamento jurídico interno português
O Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/ 2003, de 27 de Fevereiro definia assédio
como «todo o comportamento indesejado relacionado com certos fatores de discriminação
(ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património
genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica, nacionalidade,
origem étnica, religião, convicções política ou ideológicas, filiação sindical), praticado
aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego (art. 24.º)».
Continuação...

Posteriormente, com as alterações introduzidas pela Lei 7/ 2009, de 12 de fevereiro
ao Código do Trabalho, assédio é definido como «todo o comportamento indesejado,
seja ou não baseado em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao
emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo
ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe
criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.» (art. 29.º).
3—Causas do assédio moral
Entre os fatores que aumentam a probabilidade de assédio moral referem-se os
seguintes:
• uma cultura organizacional que não sanciona os comportamentos intimidativos ou
que não reconhece o assédio moral como um problema;
• transformações súbitas ao nível da organização e insegurança no emprego;
• relações insatisfatórias entre os trabalhadores e as chefias, bem como um baixo
nível de satisfação em relação à liderança empresarial;
• relações insatisfatórias entre colegas e exigências de trabalho excessivas;
• deficiências da política de pessoal e inexistência de uma cultura organizacional;
• agravamento geral dos níveis de stresse relacionado com o trabalho;
• conflitos ao nível das funções desempenhadas.
4—Comportamentos que pode assumir
O assédio moral pode assumir forma de ataques verbais diretos, emissão de críticas
à frente de colegas, bem como assumir formas mais indiretas como a desvalorização do trabalho, a exposição a situações humilhantes e constrangedoras, a imposição de horários incompatíveis com a vida pessoal do/a trabalhador/a, isolamento
social, privação da hora de almoço, não fornecimento de material para a execução
das tarefas, perseguição, circulação de boatos, etc. Dentro do assédio moral integram-se atitudes de diversa natureza, levadas a cabo com o intuito de vitimizar,
humilhar, ameaçar e diminuir a autoestima, muitas vezes com vista ao despedimento do/a trabalhador/a assediado/a.
Importará reter a ideia de que o assédio moral no trabalho é um comportamento
reiterado, consciente, sistemático, que visa em última análise colocar em causa a
capacidade da vítima (colega de trabalho ou subordinado) para se manter no
emprego e cumprir as suas obrigações profissionais.
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Segundo a investigadora Ana Verdasca** os comportamentos de assédio moral poderão traduzir-se nas seguintes atitudes específicas:
- É-lhe vedado o acesso a informação que afeta o seu desempenho profissional;
- É assediado sexualmente ou é alvo de comentários sexuais insultuosos;
- É humilhado ou ridicularizado relativamente ao seu trabalho;
- É-lhe exigida a realização de trabalhos claramente abaixo ou de grande nível de
competência;
- É-lhe sistematicamente solicitado o desempenho de tarefas que, caem claramente
fora da descrição da sua função, como por ex: fazer de “moço de recados”;
- São-lhe retiradas áreas centrais de responsabilidade e substituídas por tarefas triviais ou sem sentido;
- São espalhados rumores e mexericos sobre si;
- É socialmente ignorado pelos seus colegas, excluído das atividades do seu grupo de
trabalho;
- É alvo de comentários ofensivos, relativamente à sua vida privada, hábitos ou origem social;
- Gritam consigo ou é alvo de comportamentos coléricos e de raiva;
- É alvo de alegações falsas;
- É alvo de comportamentos intimidativos, tais como invasão do espaço pessoal,
empurram-no “sem querer” ou bloqueiam-lhe o caminho;
- É-lhe sugerido, direta ou indiretamente, que deve deixar o seu emprego (pedir
demissão);
- É alvo de comportamentos físicos abusivos ou ameaças de violência;
- São-lhe constantemente recordados os seus erros e pequenas faltas;
- O seu trabalho ou os esforços que faz para o realizar são persistentemente criticados;
- As suas opiniões ou pontos de vista são ignorados;
- Recebe telefonemas ou mensagens escritas insultuosas;
- Recebe emails insultuosos e/ou ofensivos;
- São-lhe atribuídas tarefas com objetivos e/ou prazos de entrega irrealistas ou
impossíveis de atingir;
- O seu trabalho é excessivamente controlado;
- Não lhe são atribuídas quaisquer tarefas, ficando completamenteCont.
sem trabalho;
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- É pressionado no sentido de não exercer direitos que detém e que estão consagrados por lei (por ex: baixa por motivos de saúde ou gozo de férias);
- É alvo de comentários sarcásticos e trocistas de forma excessiva;
- É ameaçado de lhe fazerem a vida difícil (ex: trabalho extraordinário ou tarefas
desagradáveis/ sem interesse);
- São feitas tentativas de sabotagem ou de encontrar erros no seu trabalho;
- Tem uma carga de trabalho excessiva;
- Foi transferido para outro departamento contra a sua vontade;
- Foi isolado em termos de espaço físico, relativamente aos seus colegas de trabalho;
- É excluído de eventos sociais da sua organização;
- É alvo de prejuízos materiais e/ou económicos;
. É alvo de tratamento depreciativo relativamente à sua classe social;
- É alvo de comentários insultuosos ou ofensivos relativamente à sua língua nativa,
raça ou origem étnica;
- É alvo de comentários e/ou comportamentos insultuosos à sua religião ou convicções políticas;
- Os seus direitos relativamente ao seu género são desvalorizados;
- Os seus direitos relativamente à sua idade são desvalorizados;
- Os seus emails ou outras tentativas de contacto, são ignoradas;
- Recebe “NIM” como resposta a uma solicitação sua.
Fonte: Assédio Moral online.

** - Investigadora do Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações (ISEG / UTL) que se encontra a realizar um trabalho de investigação na
área do assédio moral.

Cont.
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5—Nível de incidência
Em Portugal, e de acordo com os resultados obtidos no V Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho, regista-se um nível de incidência de 6%, revelando o género masculino
um maior nível de incidência destes comportamentos face ao género feminino (7% versus
5%).

Já o IV Inquérito Europeu sobre Condições de Trabalho, em 2010, nos tinha

demonstrado que cerca de 1 por cada 20 trabalhadores – 5% - afirmavam ter sido vítimas
de assédio moral no local de trabalho, sendo que as mulheres – 6% - se encontravam mais
expostas do que os homens – 4%.
6—Custos envolve o assédio moral
O assédio moral tem custos – diretos e indiretos para as partes envolvidas – trabalhadores/as e empresas. Tem consequências negativas para a saúde, física e mental das vítimas; conduz à deterioração das relações interpessoais, afetando a organização do trabalho
e o desempenho profissional, e em particular a produtividade e a qualidade do trabalho,
contribuindo para deteriorar o clima organizacional, estendendo os seus efeitos negativos à
vida pessoal e familiar da vítima.
7— Consequências do assédio moral
7.1—Trabalhadores/as
As consequências imediatas para o/a trabalhador/a vítima de assédio moral poderão ser as
seguintes:
- Absentismo;
- Baixa auto estima;
- Perda de controlo das reações emocionais;
- Elevado nível de ansiedade;
- Medo acentuado e contínuo;
- Stresse
- perda de rendimento (por via de baixa e/ou custos com tratamentos médicos)
A longo prazo pode ter consequências extremamente graves para a saúde física e psicológica do trabalhador vítima de assédio moral, manifestando-se sob a forma de sintomas
físicos, mentais e psicossomáticos, como sendo:
- Problemas psicológicos;
- Perturbações do sono;
- Problemas digestivos e músculo-esqueléticos;
- Afastamento psicossocial;
Cont.
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- Sentimento permanente de ameaça;
- Sentimento de fracasso, impotência e frustração;
- Estado permanente de apatia;
- Quadros depressivos graves com tendências paranoicas e suicidas.
7.2—Empregadores
Ao nível das organizações, os custos do assédio moral podem consistir em maior absentismo e
maior rotação de pessoal, bem como em menor eficácia e produtividade, não só no caso das
vítimas do assédio moral, mas também de outros colegas que sejam afetados pelo clima psicossocial negativo do ambiente de trabalho. O pagamento de indemnizações em virtude de processos instaurados com base no assédio moral também representa, por vezes, custos elevados.
Contudo, importará sublinhar que a maior parte dos custos são imateriais e, portanto, difíceis
de contabilizar, na medida em que afetam a saúde mental dos indivíduos, o bem-estar das suas
famílias, a qualidade de vida no trabalho e a imagem das empresas no exterior.
8—Quem pratica assédio
Todas as pessoas, mulher ou homem, que tenham acesso ao local de trabalho:
- Superiores hierárquicos, diretos ou indiretos
- Colegas de trabalho
- Prestadores/as de serviços
- Fornecedores/as
- Clientes
9—Prevenção do assédio moral
Em primeiro lugar, é fundamental proceder-se a uma avaliação de riscos, a fim de identificar
possíveis riscos psicossociais, o que pode ser feito pelos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho internos ou externos. Não podemos deixar de reiterar que um dos deveres do empregador
nos termos do artigo 127.º n.º 1 alínea c) do Código do Trabalho « (…) é proporcionar boas
condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral», pelo que deverão ser contempladas
medidas específicas de prevenção e combate ao assédio nas políticas de segurança e saúde no
trabalho das empresas.
É fundamental que sejam adotadas medidas de prevenção por forma a evitar a ocorrência de
atos de assédio moral. Numa fase inicial, o empregador deverá estabelecer uma política de prevenção de conflitos, de informação e formação dos quadros dirigentes para evitar situações de
assédio.
9.1—Medidas gerais de prevenção
Podemos, pois, definir como medidas gerais tendentes a melhorar o ambiente psicossocial do
trabalho, as seguintes:
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- Permitir a cada trabalhador a possibilidade de escolher a forma de realizar o seu trabalho;
- Reduzir a quantidade de trabalho monótono e repetitivo;
- Aumentar a informação sobre os objetivos organizacionais;
- Desenvolver o estilo de liderança empresarial;
- Evitar a falta de clareza na especificação de funções e tarefas.
Podemos, ainda, definir como medidas destinadas ao desenvolvimento de uma cultura
organizacional em que o combate ao assédio moral seja norteado por normas e valores,
as seguintes:
- Sensibilização de todas os trabalhadores para o problema do assédio moral, suas formas e consequências;
- Investigação da dimensão e natureza do problema na empresa;
- Formulação de uma política contendo informações claras sobre o fenómeno;
- Difusão eficaz das normas e valores organizacionais a todos os níveis da organização, por exemplo, através de manuais do trabalhador, reuniões de informação, boletins informativos;
- Assegurar que todos os trabalhadores conheçam e observem as normas e valores organizacionais;
- Desenvolver a responsabilidade e a competência das chefias nas áreas da resolução de conflitos
e da comunicação;
- Incentivar os trabalhadores e os seus representantes a participarem na avaliação de riscos e na
prevenção do assédio moral.
10—Orientações claras que a política de empresa deve conter em prol de interações
sociais positivas
• empenhamento ético por parte dos empregadores e dos trabalhadores na promoção de um
ambiente em que não haja assédio moral;
• descrição do tipo de atos que são aceitáveis e dos que não são aceitáveis;
• indicação clara das consequências da violação das normas e dos valores organizacionais e das
sanções aplicáveis;
• informação sobre o tipo de ajuda que as vítimas podem obter e onde a poderão obter;
• garantia de que as queixas não envolverão represálias e explicação do procedimento para apresentar uma queixa;
• esclarecimento do papel do gestor, do supervisor, do contacto/colega com funções de apoio e
dos representantes sindicais;
• informação sobre serviços de aconselhamento e apoio a que a vítima e o agressor
podem recorrer e garantia de confidencialidade.

Nota: Esta Ficha contou com a colaboração da Comissão de Mulheres da UGT
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Saúde mental no local de trabalho
Relatório sobre Saúde Mental (2008)
Recomendações para o Local de Trabalho
Declara que o local de trabalho desempenha um papel central na integração social das
pessoas com problemas de saúde mental e solicita o apoio ao seu recrutamento,
manutenção no trabalho, reabilitação e reintegração, com especial atenção para os
grupos mais vulneráveis, incluindo as comunidades étnicas minoritárias;
Incita os Estados-Membros a promoverem o estudo das condições de trabalho que possam promover ou favorecer o aparecimento de distúrbios psíquicos, em particular no
que respeita às mulheres;
Convida a Comissão e os Estados-Membros a promoverem e porem em funcionamento
cursos de formação profissional destinados às pessoas afetadas por distúrbios psíquicos, tendo em conta as suas aptidões e potencialidades para facilitar, na medida do
possível, a sua futura integração no mercado de trabalho, bem como a desenvolver
programas de reintegração no trabalho; Salienta igualmente a necessidade de formação adequada dos empregadores e dos respetivos trabalhadores para dar resposta às
necessidades específicas das pessoas com problemas de saúde mental;
Convida os empregadores a promoverem um clima de trabalho saudável, dando atenção
à redução do stress laboral, às causas da manifestação de perturbações mentais no
local de trabalho e ao seu combate;
Convida a Comissão a exigir às empresas e aos organismos públicos que publiquem um
relatório anual sobre as suas políticas e ações em prol da saúde mental dos respetivos
trabalhadores, segundo os mesmos critérios utilizados nos relatórios sobre a saúde
física e a segurança no trabalho;
Incita o patronato a adotar, no âmbito das suas estratégias para a saúde e segurança no
local de trabalho, programas que promovam a sensibilização e o bem-estar mental e
emocional dos trabalhadores, a fornecer opções de apoio de carácter confidencial e
não estigmatizante, bem como a introduzir medidas contra o assédio, e convida a
Comissão a publica-las na Internet para a divulgação dos modelos positivos;
Solicita aos Estados-Membros que assegurem que as pessoas que têm direito a subsídio
de doença ou de incapacidade em consequência de problemas de saúde mental não
sejam privadas do direito ao acesso ao emprego nem percam os benefícios relacionados com a incapacidade/doença quando encontrem um novo emprego;
Solicita a aplicação plena e efetiva pelos Estados-Membros da Diretiva 2000/78/CE do
Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de
tratamento no emprego e na atividade profissional.
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Publicações
Riscos Psicossociais na Europa: Prevalência e Estratégias de Prevenção
Este resumo executivo baseia-se num relatório conjunto da EU-OSHA e da Eurofound
sobre riscos psicossociais no trabalho, destinado a decisores políticos e conselheiros,
profissionais SST, bem como representantes dos trabalhadores e dos empregadores.
O Relatório apresenta uma perspetiva geral dos riscos psicossociais nos locais de trabalho europeus e fornece exemplos da forma de agir, tanto a nível político como a nível
das empresas, todos eles ilustrados com exemplos reais e estudos de casos.
Principais Conclusões:
- Na Europa, 25% dos trabalhadores dizem sofrer de stresse no trabalho durante a
maior parte ou a totalidade do seu horário de trabalho, e uma percentagem semelhante
relata que o trabalho afeta negativamente a sua saúde.
- Os riscos mais comuns encontram-se relacionados com o tipo de tarefas executadas
pelos trabalhadores — por exemplo, se as tarefas são monótonas ou complexas — e
com a intensidade do trabalho
- Outras condições de trabalho, tais como um bom equilíbrio entre vida profissional e
pessoal, bem como o apoio social, exercem uma influência positiva.
- A incidência de alguns fatores de risco psicossociais tem vindo a diminuir desde 2005.
Há menos pessoas a denunciarem o excessivo número de horas de trabalho e a falta de
apoio social.
- Contudo, a insegurança no trabalho tem crescido, e um quinto dos trabalhadores continua a ter jornadas de trabalho excessivamente longas ou com horários irregulares.
- De um modo geral, as diferenças das condições de trabalho entre grupos de trabalhadores são setoriais. Existem, no entanto, diferenças de género que não estão necessariamente relacionadas com um determinado setor: por exemplo, homens que trabalham
um excessivo número de horas ou mulheres que enfrentam mais dificuldades na progressão da sua carreira.
- Os riscos psicossociais constituem uma preocupação para a maioria das empresas:
quase 80% dos gestores manifestam preocupação com o stresse no trabalho, e praticamente um em cada cinco considera a violência e o assédio como um motivo de grande
preocupação.
- Menos de um terço das organizações dispõem de procedimentos para prevenir esses
riscos.
Aceda ao Resumo Aqui.
Aceda ao Relatório integral Aqui.
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Campanha de Prevenção de Riscos profissionais em máquinas e Equipamentos
de Trabalho
A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) em parceria com os Parceiros
Sociais e com os Parceiros Institucionais
encontra-se a desenvolver uma Campanha de Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos
de Trabalho.
A UGT, é parceira desta Campanha desde
a sua génese, estando fortemente empenhada na prevenção de riscos profissionais na utilização de máquinas e equipamentos de trabalho, nomeadamente os que foram identificados com grandes índices de acidentes
de trabalho.
A Campanha enquadra-se no objetivo estratégico 1 da Estratégia da ACT para 2013-2015, o qual
visa promover a redução dos acidentes de trabalho, neste caso os ocorridos com máquinas e
equipamentos de trabalho.
São objetivos desta Campanha, os seguintes:
1. Promover e difundir nos locais de trabalho a correta interpretação da legislação existente, em
conformidade com os requisitos mínimos de segurança e saúde na utilização de máquinas e equipamentos de trabalho;
2. Melhorar a capacidade dos atores que intervêm no domínio das máquinas e equipamentos de
trabalho para fornecer informações e adotar medidas;
3. Melhorar a capacidade da ACT para fornecer informações e promover boas práticas junto das
entidades empregadoras que utilizam máquinas e outros equipamentos de trabalho, bem como
das entidades prestadoras de serviços de SST, fomentando as seguintes práticas naquelas entidades:
a. Garantir a aquisição de máquinas seguras e a utilização de equipamentos de trabalho bem
adaptados;
b. Promover a utilização do equipamento por trabalhador habilitado;
c. Proporcionar locais de trabalho bem concebidos;
d. Proceder à verificação dos equipamentos de trabalho;
e. Planear a prevenção através da gestão sistemática da segurança de máquinas.
Os destinatários da Campanha são os trabalhadores - e seus representantes - e os empregadores, que utilizam máquinas e equipamentos de trabalho nos seus locais de trabalho, nos vários
sectores de atividade.
Os atores da Campanha são todos aqueles que desempenham funções suscetíveis de influenciar
a segurança de máquinas e equipamentos de trabalho – desde as empresas prestadoras de serviços de segurança e saúde no trabalho e técnicos de segurança no trabalho, passando pelos inspetores de trabalho e técnicos ligados à prevenção, os trabalhadores designados, entre outros.
A Campanha irá incidir nos seguintes setores da agricultura e florestas, tratamento de resíduos,
distribuição, construção civil, minas e pedreiras - indústria extrativa - e indústria transformadora.
As ações a desenvolver pela Campanha serão diversificadas, com um enfoque particular na informação, sensibilização, formação e inspeção, decorrendo
em todo o território continental durante o ano de 2015.

Aceda aos materiais da Campanha Aqui
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Campanha para a Melhoria Contínua das Condições do Trabalho
na Indústria do Calçado
Termina no próximo mês de março a Campanha de Prevenção para a melhoria das
condições de SST no setor do calçado.
Relembramos que esta Campanha se encontra inserida no Plano de Atividades da
Autoridade para as Condições do Trabalho - 2013 e 2014 e teve como objetivo
estratégico a promoção da melhoria contínua das condições do trabalho na indústria
do calçado.
Este objetivo estratégico consubstanciou-se e nos seguintes objetivos operacionais:
a) Combater (eliminar/reduzir/controlar) os riscos centrais para a segurança e saúde
dos trabalhadores dos setor do calçado com vista à redução da sinistralidade laboral e
da incidência de doenças profissionais, a saber:
•os riscos químicos, em especial os que resultam da utilização de colas e solventes;
•os riscos mecânicos associados à utilização de equipamentos de trabalho;
•os riscos ergonómicos resultantes do trabalho repetitivo, de posturas incorretas e da
movimentação manual de cargas;
•os riscos psicossociais relacionados com as interações sociais negativas que o
trabalho e a sua organização podem encerrar.
b) Reforçar o nível de cumprimento das prescrições legais relativas à prevenção dos
referidos riscos profissionais e das normas técnicas associadas;
c) Contribuir para a melhoria qualitativa e quantitativa da informação disponível para
as empresas do setor e seus trabalhadores, acerca dos riscos profissionais inerentes
ao processo produtivo e suas condicionantes;
d) Divulgar boas práticas em matéria de prevenção dos riscos profissionais no setor;
e) Promover o reforço da capacidade de intervenção dos parceiros sociais e
institucionais do setor no domínio da prevenção de riscos e na melhoria dos níveis de
bem-estar no trabalho;
f) Melhorar a capacidade de comunicação e de atuação da ACT e as competências
dos seus profissionais.
Será feito o ponto de situação relativamente aos resultados alcançado com esta
iniciativa, no próximo dia 4 de março em que vai decorrer o seminário de
encerramento da Campanha, a ter lugar em Felgueiras.
Consulte aqui o Programa de encerramento.

O SINDEQ, sindicato filiado na UGT é parceiro desta Campanha, encontrando-se
envolvido desde a 1.ª hora na sua elaboração e disseminação, participando ativamente
em inúmeras iniciativas para promover a sensibilização e a informação dos trabalhadores e trabalhadoras. O SINDEQ estará presente na sessão de abertura do seminário
de encerramento da Campanha.

Volume 01 Nº 13

Página 14

Campanha de Prevenção na Condução Automóvel Profissional

A ACT - Autoridade para as
Condições do Trabalho –
promoveu recentemente o
lançamento da Campanha
de Prevenção na Condução
Automóvel Profissional.

Um recente Relatório da
Agência Europeia para a
Segurança e Saúde no Trabalho veio alertar para a
situação das condições de trabalho, nomeadamente, para as doenças profissionais deste
setor de atividade com particular destaque para o stresse e para as perturbações do sono,
sobrecarga mental e física, lesões músculo-esqueléticas, entre outras graves perturbações.
Por outro lado, dados estatísticos europeus apontam o trabalho no transporte rodoviário
como um dos mais perigosos na União Europeia, sofrendo altas taxas de sinistralidade
laboral. De facto, morrem anualmente nas estradas europeias cerca de 10 mil pessoas,
estando incluídos nestes números 1.300 motoristas de transporte de passageiros e veículos
pesados de mercadorias.
No nosso país, em 2012, num total de 9.397 empresas do setor transportador trabalhavam
77.587 pessoas. Em 2011 ocorreram 6.123 acidentes, 14 dos quais mortais.
Esta Campanha, inserida na “Estratégia 2013-2015 da Autoridade para as Condições do
Trabalho” tem como objetivo estratégico a melhoria das condições de trabalho e redução
da sinistralidade laboral e das doenças profissionais associadas à condução automóvel profissional de todos os setores de atividade económica.
Este objetivo estratégico consubstancia-se numa finalidade de promover a organização das
atividades de prevenção dos riscos profissionais na empresa direcionada para os seguintes
objetivos operacionais:
1 - Os riscos ergonómicos relacionados com:
- A organização do trabalho, em especial no que respeita aos tempos de condução e descanso;
- As posturas de trabalho e a exposição a condições climáticas adversas;
2 - Os riscos psicossociais decorrentes do trabalho isolado, da violência e do consumo de
álcool e outras substâncias psicoativas;
3 - Os riscos mecânicos decorrentes do uso dos equipamentos de trabalho
Para alcançar estes objetivos a ACT e as entidades parceiras vão lançar um conjunto de
ações de informação, sensibilização e formação incidindo em particular nos empregadores e
trabalhadores de todos os setores da atividade económica onde se exerça a condução automóvel profissional.
O SITRA – Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes – filiado na UGT, é parceiro desta Campanha.

Aceda aos materiais da Campanha Aqui.
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Prevenção + Segurança
=
Investimento Seguro

Uma Publicação do

Departamento de Segurança
Saúde no Trabalho da UGT

e

