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ACT EM AÇÃO >>>>>>>>>>>>>
DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO
TRABALHO
No próximo dia 28 de Abril a Autoridade para
as Condições do Trabalho comemora o Dia
Nacional de Prevenção e Segurança no
Trabalho 2015 (DNPST) com uma Sessão no
Centro Cultural Casapiano, em Lisboa.
O evento tem a participação de representantes
dos Grupos Parlamentares, dos Parceiros
Sociais e Institucionais, bem como do InspetorGeral da ACT, Pedro Pimenta Braz e do
Subinspetor-Geral, Manuel Roxo.
No âmbito do DNPST 2015 vão ser promovidas
pela ACT e pelos diferentes parceiros um
conjunto de iniciativas de norte a sul do país
sob o lema “CULTURA DE SEGURANÇA – 30
dias de informação, 365 dias de segurança”.
As atividades a desenvolver decorrerão até 28
de maio, dia em que se promove, na cidade da
Covilhã, uma sessão de encerramento e
balanço das atividades com a participação da
Direção da ACT. Todas as ações a realizar têm
por finalidade a sensibilização para uma cultura
de segurança, tema aliás escolhido também
pela própria OIT para as comemorações ao
nível mundial.

ACT DISTINGUIDA POR RESULTADOS EM
CAMPANHA EUROPEIA
A ACT foi convidada pelo Comité dos Altos
Responsáveis das Inspeções do Trabalho
(CARIT), para apresentar os resultados obtidos
com a Campanha Europeia “Quedas ao mesmo
nível” em Portugal, atendendo a que os
N
mesmos foram considerados excelentes por
aquela
organização.
Essa
apresentação
ocorrerá no seminário de encerramento da
Campanha organizado pelo CARIT que terá
lugar em junho, em Talin, na Estónia.
Portugal foi distinguido pelos resultados
alcançados, quer na vertente inspetiva, quer na
da sensibilização com a realização de 94
sessões, as quais atingiram 2.576 pessoas,
bem como na disponibilização de checklists de
autoavaliação destinadas a empresas e
trabalhadores sobre risco de quedas e medidas
de prevenção.
Os Principais setores alvo de intervenção foram
a construção civil, indústria, comércio e
restauração.

Mais informação aqui.
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PREVENÇÃO NA CONDUÇÃO AUTOMÓVEL
PROFISSIONAL

A ACT apresentou no dia 11 de fevereiro, na
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Lisboa, a Campanha de Segurança e Saúde no
Trabalho da Condução Automóvel Profissional
que decorrerá até meados do ano de 2016 em
Portugal continental.
Um 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
naquele setor com destaque para o stresse e
perturbações do sono, sobrecarga mental e
física, lesões músculo-esqueléticas, entre
outras graves perturbações.

Sociais e Institucionais setoriais realizaram a
avaliação pública da Campanha que decorreu
durante o ano de 2014, com ações de
informação, formação e com a realização de
visitas inspetivas. Estas visitas abrangeram 175
empresas e mais de 9.000 trabalhadores.
Durante o decorrer da Campanha a ACT, quer a
nível central quer a nível dos respetivos
serviços regionais, realizou 48 ações de
informação/sensibilização e distribuiu cerca de
600 cartazes e mais de 18.700 folhetos sobre a
prevenção dos riscos profissionais.

Mais informação:
N

A Campanha lançada pela ACT em parceria com
as associações empresariais e sindicais do setor
e a que se podem associar outras instituições
públicas e privadas com intervenção relevante
no setor, visa, entre outros objetivos, a
melhoria das condições de segurança e saúde
no trabalho, a redução da sinistralidade
rodoviária ocupacional, a participação dos
principais atores na prevenção dos riscos
profissionais e a promoção de boas práticas de
gestão e organização neste domínio.

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE O AMIANTO
A ACT disponibilizou no seu Portal quatro
folhetos sobre os riscos de exposição ao
amianto. A existência deste produto em
edifícios públicos foi sistematicamente notícia
na imprensa no ano 2014. A informação agora
disponibilizada pretende contribuir para o
adequado esclarecimento sobre a matéria.

Mais informação:

PREVENIR OS ACIDENTES COM MÁQUINAS E

Mais informação:

EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

CAMPANHA DO CALÇADO ENCERROU COM
AVALIAÇÃO PÚBLICA

No dia 4 do passado mês de março, no
Auditório da Casa das Artes de Felgueiras, a
ACT encerrou oficialmente a Campanha para a
Melhoria Contínua das Condições do Trabalho
na Indústria do Calçado. Na ocasião a Direção
da ACT e os representantes dos Parceiros

Com a participação de meio milhar de pessoas
e ampla divulgação na imprensa, foi lançada
publicamente pela ACT, no dia 23 do janeiro,
em Lisboa, a Campanha de Prevenção de
Riscos
Profissionais
em
Máquinas
e
Equipamentos de Trabalho, com a participação
de representantes dos parceiros sociais e
institucionais que aderiram a esta iniciativa.
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Relativamente aos acidentes de trabalho
ocorridos com a utilização de máquinas e de
equipamentos de trabalho a ACT concluiu que,
em 2013, foram objeto de inquérito 57
acidentes de trabalho mortais, representando
cerca de 40% do total dos acidentes mortais.
Foi este um dos motivos que levou a ACT a
promover esta Campanha que decorre durante
o ano de 2015 em Portugal continental.

Mais informação:

DECORRE CAMPANHA DAS PESCAS
Decorrem em toda a orla marinha as atividades
de informação, sensibilização e inspeção no
âmbito da Campanha para a Melhoria das
Condições de Trabalho na Pesca. No passado
dia 8 de abril tiveram início as primeiras visitas
inspetivas que decorrerão até 30 de maio do
corrente
ano.
Outras
visitas
de
acompanhamento se seguirão.
Esta iniciativa inédita da ACT tem como
objetivo central promover a melhoria das
condições de trabalho no setor da pesca,
divulgando nomeadamente as melhores as
práticas no domínio da segurança e saúde no
trabalho.
Mais informação:

É POSSÍVEL COMBATER O TRABALHO CLANDESTINO
No âmbito da Campanha Nacional contra o
Trabalho não Declarado os inspetores do
trabalho visitaram mais de 5.000 empresas
com situações de trabalho não declarado de
norte a sul do país e realizaram mais de 8.000
visitas inspetivas específicas abrangendo mais
de 9.000 trabalhadores nesta situação.

Na avaliação pública realizada na Sessão de
Encerramento da Campanha no passado dia 7
de abril, em Lisboa, foi ainda revelado que, sob
o ponto de vista geográfico, as regiões onde a
ACT detetou a maioria das situações de
trabalho não declarado foram nos distritos de
Lisboa e Setúbal, com 40%, e nos do Porto,
Aveiro e Braga, com 38%.
Mais informação:

ACT ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM
APODIT
No passado dia 10 de abril foi assinado um
Protocolo de Cooperação entre a ACT e a
N
Associação Portuguesa de Direito do Trabalho
(APODIT) tendo como objetivo a colaboração,
nomeadamente, no âmbito da informação,
publicitação de estudos e coorganização de
iniciativas comuns.
PROGRAMA DE RÁDIO NA RDP INTERNACIONAL
No dia 10 de março a ACT assinou um
Protocolo com a RTP para difusão de 25
programas, de cinco minutos cada, sobre
questões laborais com especial interesse para
quem trabalha no estrangeiro.
ACT ESTÁ NO FACEBOOK E TEM CANAL DO
YOUTUBE
No âmbito de uma estratégia de comunicação e
informação com qualidade e próxima dos
cidadãos, a ACT lançou a sua página no
Facebook nos finais do ano de 2014 e um canal
no Youtube. Os resultados são claramente
positivos considerando a grande participação de
muitas
pessoas
colocando
questões
e
solicitando esclarecimentos sobre diversas
matérias laborais. Está prevista também a
participação no Twitter e no Linkedin.
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PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO SIMULADOR DA ACT
COM 1.700.000 UTILIZAÇÕES
No primeiro ano de funcionamento do
simulador de compensação por cessação do
contrato de trabalho, disponível no portal da
ACT, registaram-se 1.700.000 utilizações desta
ferramenta online. Foi no mês de abril de 2014
que se atingiu o máximo de utilizações com
185.000.

ACT TEM PLANO CONTRA CORRUPÇÃO
ACT já possui um Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas. O documento
identificou as principais áreas de risco de
corrupção, as situações passíveis de gerar
conflitos de interesses e incompatibilidades,
adotando um conjunto de mecanismos e
medidas para assegurar a sua prevenção e
gestão.
Pode consultar o Plano aqui.

INFORMATIVO TELEFÓNICO DA ACT
Em apenas um ano o serviço informativo da
ACT ultrapassou as 152 mil chamadas com uma
média mensal de mais de 12 mil. O serviço
informativo telefónico da ACT [707 228 448]
está disponível de 2ª a 6ª feira das 9.30H às
12.30H e das 14.00H às 17.30H.
APOIO A PROJETOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO
Por despacho, de 25 de fevereiro, do Secretário
de Estado do Emprego, foi aprovado o
Regulamento
de
Gestão
do
Programa
Operacional de Apoio à Promoção da Segurança
e Saúde no Trabalho. O documento institui o
regime que regula a atribuição pela ACT de
apoios a entidades que desenvolvam iniciativas
no âmbito da promoção da SST.
Mais informação aqui.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO 2015-2020
A ACT, em conjunto com os parceiros sociais e
institucionais, encontra-se a elaborar uma
proposta de Estratégia Nacional de Segurança e
N
Saúde no Trabalho para o período temporal
2015-2020. Nessa proposta identifica um
conjunto de objetivos e de ações a desenvolver
a fim de balizar a política pública e dinamizar a
intervenção dos atores da rede nacional de
prevenção de riscos profissionais e obter um
resultado de redução da incidência de acidentes
de trabalho e doenças profissionais.
PROMOÇÃO DA SST NAS ESCOLAS
No âmbito da campanha específica de
Promoção da SST no Sistema Educativo e
Profissional “Crescer em Segurança’’, que
arrancou em 2 de outubro de 2014 a ACT
realizou diversas ações de sensibilização em
escolas da grande Lisboa para alunos do ensino
regular e profissional.
APOIO AOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA NO
TRABALHO E AMBIENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DO
REACH
A Campanha resulta de um projeto-piloto da
Agência Europeia dos Produtos Químicos
(ECHA), em que participam seis Estadosmembros, entre os quais Portugal. O formato,
duração e atividades da Campanha são
variáveis
em
cada
Estado-membro,
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dependendo das necessidades diagnosticadas e
recursos disponíveis.
Nesta campanha, que visa a implementação do
REACH (Registo, Avaliação, Autorização e
Restrição
dos
Produtos
químicos)
–
Regulamento da União Europeia que tem por
objetivo assegurar um elevado nível de
proteção da saúde humana e do ambiente, e
garantir a livre circulação das substâncias,
baseando-se no princípio de que cabe aos
fabricantes, aos importadores e aos utilizadores
a jusante garantir que os produtos que
fabricam, colocam no mercado ou utilizam não
afetam negativamente a saúde humana nem o
ambiente, estão envolvidos três organismos do
Estado Português: a ACT e a Direção-Geral das
Atividades Económicas (DGAE), que coordenam
a Campanha e a Inspeção-Geral da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (IGAMAOT).
Mais informação aqui.
PROJETO «REACH-CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO»
Em março de 2015 teve início a fase
operacional do Projeto “REACH – Regulamento
de Avaliação e de Cenários de Exposição”
desenvolvido em parceria entre a IGAMAOT e
as áreas da prevenção e da inspeção da ACT.
Este projeto, cuja fase operacional será
concretizada ao longo dos anos 2015 e 2016,
visa “melhorar a implementação das medidas
de gestão do risco previstas nos cenários de
exposição”, de forma a proporcionar melhores
condições de trabalho aos trabalhadores e
reduzir potenciais impactes negativos sobre o
meio ambiente.
Mais informação aqui.

ACT PARTICIPA EM PROJETO SOBRE
DESTACAMENTO DE TRABALHADORES

A ACT participa num novo projeto europeu de
destacamento de trabalhadores “Para um
destacamento justo e responsável”, que visa
reforçar a efetividade dos direitos dos
trabalhadores
destacados
no
setor
da
construção
na
Europa,
promovido
pela
Confederação Geral do Trabalho de França. No
projeto participam organizações sindicais e
inspeções do trabalho de 6 países (Bélgica,
Bulgária, Espanha, Itália, França e Portugal),
tendo o primeiro seminário decorrido em Paris,
de 29 a 31 de janeiro de 2015.

PUBLICAÇÕES ELETRÓNICAS >>>

N
GUIA DE SST PARA O SETOR AGRO-FLORESTAL
Foi editado pela ACT o Guia
de Segurança e Saúde no
Trabalho para o setor agroflorestal.
O
documento,
disponibilizado
eletronicamente no Portal
da ACT, tem como objetivo
informar e formar sobre
algumas situações de risco
mais graves e frequentes
nas diversas situações do
trabalho agrícola.

A ACT E OS INQUÉRITOS DE ACIDENTES DE
TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAL
Foi reeditada pela ACT a
publicação
eletrónica
“A
Autoridade
para
as
Condições do Trabalho e os
Inquéritos de Acidentes de
Trabalho
e
Doença
Profissional”.
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Nestas orientações práticas identificam-se os
acidentes que os empregadores devem
comunicar à ACT, face à legislação geral e
setorial aplicável.
Apresentam-se, ainda, a abordagem inspetiva a
assumir pelos profissionais da ACT e a
informação possível de aceder no âmbito do
inquérito de acidente de trabalho e de doença
profissional.

ACONTECEU

>>>>>>>>>>>>>>

TRÁFICO DE SERES HUMANOS
Foi publicado recentemente o Relatório Anual
Estatístico de 2014 sobre tráfico de seres
humanos, elaborado pelo Observatório do
Tráfico de Seres Humanos. As sinalizações de
tráfico para fins de exploração laboral (56 em
Portugal
e
14
no
estrangeiro)
estão
principalmente
associadas
a
presumíveis
vítimas do sexo masculino.
Consulte o relatório aqui.
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DA INSPEÇÃO DO
TRABALHO EDITA BOLETIM
Foi recentemente editado o primeiro número da
newsletter da Associação Internacional da
Inspeção do Trabalho (AIIT/IALI). Segundo o
seu Presidente este boletim pretende prestar
um serviço informativo regular e atualizado
sobre as atividades da AIIT, permitindo
também um maior intercâmbio entre as
instituições inspetivas associadas. A ACT é
membro da AIIT.
Visite esta publicação aqui.

VAI ACONTECER >>>>>>>>>>>
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SHENGEN
O Instituto de História Contemporânea da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) da Universidade Nova de Lisboa

organiza a 15 e 16 de junho a Conferência
Internacional Schengen: pessoas, fronteiras e
mobilidade. O evento terá lugar na Torre B,
Auditório 1 daquela Faculdade.
Mais informação aqui.
CONGRESSO MEDITERRÂNICO DE DIREITO DO
TRABALHO
A Associação Portuguesa de Direito do Trabalho
(APODIT) realiza de 14 a 15 de maio, na
Faculdade de Direito de Lisboa, o Congresso
Mediterrânico de Direito do Trabalho.
Mais informação aqui.
RISCOS PSICOSSOCIAIS E DIREITOS LABORAIS
NO Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa (ISEG) e a ACT
organizam, de 7 a 9 de maio, no Anfiteatro 3,
Edifício Quelhas, um ciclo Temático no âmbito
da saúde ocupacional e segurança no trabalho
subordinado ao tema “Riscos Psicossociais e
Direitos Laborais”. O ciclo é constituído por três
módulos que abordam respetivamente os riscos
psicossociais, o assédio moral no trabalho e o
direito laboral e direito da segurança e saúde
no trabalho.
Mais informação aqui.
IV SEMANA NACIONAL DE PREVENÇÃO E
SEGURANÇA DO TRABALHO DE CABO VERDE
No âmbito do projeto de “Reforço Institucional
ACT/IGT 2015” a ACT participa na IV Semana
Nacional de Prevenção e Segurança do
Trabalho de Cabo Verde, que decorre nos dias
4 a 6 de maio na Praia e nos dias 7 e 8 de maio
em São Vicente, com o objetivo de partilhar
experiências em matéria da melhoria das
condições
de
trabalho
como
fator
de
desenvolvimento, ao nível da prevenção de
riscos psicossociais nos locais de trabalho e da
análise de riscos profissionais e prevenção dos
acidentes de trabalho no sector marítimo.
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UNIÃO EUROPEIA >>>>>>>>>>>
INQUÉRITO EUROPEU ÀS EMPRESAS E RISCOS
NOVOS E EMERGENTES (ESENER)
O inquérito ESENER analisa como se processa,
na prática, a gestão da saúde e segurança nos
locais de trabalho na Europa. O inquérito atribui
igualmente especial atenção à gestão dos riscos
psicossociais, aos fatores que representam um
impulso ou um obstáculo à ação e à
participação dos trabalhadores na gestão da
saúde e segurança no trabalho.
Mais informação aqui.
TERCEIRO INQUÉRITO EUROPEU ÀS EMPRESAS
O Relatório sobre o 3º Inquérito Europeu às
Empresas – Práticas no Local de Trabalho, está
disponível no Portal da Eurofound.
Pode ver o resumo deste inquérito aqui.

DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL TRIPARTIDO
A Organização Internacional do Trabalho (OIT),
em colaboração com Escritório da OIT-Lisboa,
lançou, no âmbito de um workshop, realizado
de 2 a 6 de março passado, a versão
portuguesa da publicação “Diálogo Social
Nacional Tripartido”.
Mais informação aqui.
GUIA DA OIT SOBRE IGUALDADE SALARIAL
O princípio da igualdade de remuneração para
homens e mulheres por trabalho de igual valor,
tal como estabelece a Convenção n.º 100 deve
ser aplicado para enfrentar de forma eficaz a
N
discriminação salarial. Este Guia da OIT pode
ser muito útil a todos os que trabalham com
esta questão.
Mais informação aqui.

OIT É NOTÍCIA >>>>>>>>>>>>
GUIA DE RECURSOS SOBRE IGUALDADE E
DISCRIMINAÇÃO

No quadro das comemorações do 10º
aniversário da assinatura do Memorando de
Entendimento celebrado entre a CPLP e a OIT
foi disponibilizado por estas entidades um Guia
de Recursos sobre Igualdade e Discriminação. A
publicação pretende ser um contributo para o
entendimento da discriminação no mundo do
trabalho.
Mais informação aqui.
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