ACT EM AÇÃO >>>>>>>>>>>>
ACT ENCERROU DNPST 2015 NA COVILHÃ
ACT encerrou as Comemorações do Dia
Nacional de Prevenção e Segurança no
Trabalho no dia 28 do passado mês de maio,
no Anfiteatro das Sessões Solenes - Polo I da
Universidade da Beira Interior, com a
presença de Hélio Fazendeiro, em
representação do Presidente da Câmara
Municipal, António Carreto Fidalgo, Reitor
daquela Universidade e Manuel Roxo e
António J. Robalo dos Santos, SubinspetoresGerais da ACT.
O evento fez o balanço das múltiplas
atividades de sensibilização e informação
promovidas pela ACT com outras entidades,
de norte a sul do país, desde 28 de abril, data
em que a OIT e o Movimento Sindical
comemoram, em todo o mundo, o Dia Mundial
da Segurança e Saúde no Trabalho e que em
Portugal é celebrado, por Resolução da
Assembleia da República, como Dia Nacional
de Prevenção e Segurança no Trabalho.
Mais informação:

ACT E INSPEÇÃO DO TRABALHO DE ESPANHA
REALIZAM AÇÕES CONJUNTAS

No âmbito da Campanha de Prevenção de
Riscos Profissionais em Máquinas e
Equipamentos de Trabalho a Inspección de
Trabajo Y Seguridad Social – ITSS – de
Espanha e a ACT encontram-se a desenvolver
ações conjuntas no setor agrícola e florestal
com incidência nas condições de segurança
das máquinas e equipamentos. Neste quadro,
nos meses de maio e junho, decorreram em
Portalegre, Elvas, Badajoz, Faro e Huelva

várias visitas inspetivas envolvendo
inspetores da Inspeccion de Trabajo Y
Seguridad Social de Badajoz e de Huelva e
inspetores do trabalho do Centro Local do Alto
Alentejo e da Unidade Local de Faro da ACT.

AÇÃO INSPETIVA NO SETOR BANCÁRIO
ACT realizou no dia 18 do passado mês de
junho uma ação inspetiva nacional no setor
bancário, envolvendo 144 inspetores de todo
o país, para verificar o cumprimento das
regras relativas à prestação de trabalho
suplementar. Foram visitados 175 locais de
trabalho e analisada a situação de 540
trabalhadores. As equipas inspetivas
detetaram 112 infrações relativas a trabalho
suplementar, relacionadas com falta de
registo e violação dos limites diários, tendo
sido levantados autos de notícia e feitas
notificações para as empresas corrigirem as
situações irregulares detetadas.
ACT JOVEM E MAIS FEMININA
Segundo o Balanço Social de 2014 a ACT
reduziu o número de trabalhadores em
relação ao ano de 2013, passando de 844
para 770, mantendo-se o perfil da distribuição
de género anterior, ou seja, a predominância
do sexo feminino (73%). Por outro lado, a
média etária manteve-se sem alterações
significativas (47,1).
O grau académico predominante no universo
dos trabalhadores da ACT é a licenciatura
(68%), com um ligeiro crescimento face a
2013 (67%).
Em 2014 o absentismo registou um total de
10.407,5 dias de ausência, menos 2.870 dias
que em 2013. A proteção na parentalidade foi
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o motivo de ausência mais frequente. Em
2014 registaram-se nove (9) acidentes,
contra os catorze (14) ocorridos em 2013, ou
seja, uma quebra de 36%.
Mais informação aqui.
ACT LANÇOU O SEU PERFIL NO TWITTER
No âmbito de uma estratégia de comunicação
e informação com qualidade e próxima dos
cidadãos a ACT lançou, no Dia Nacional de
Prevenção e Segurança no Trabalho, o seu
perfil no Twitter.
Trabalhadores, empresários e comunidade
técnico-científica poderão também aqui
encontrar informações relevantes sobre
segurança e saúde no trabalho, relações
laborais, publicações, campanhas de
informação, legislação, entre outras matérias.

inspetivas a 332 locais de trabalho de 86
empresas do setor. Na ação, que envolveu
todos os serviços da ACT, foram detetadas 22
situações de trabalho totalmente não
declarado, todas relativas a mulheres e
realizadas 34 notificações para apuramento
de quantias em dívida aos trabalhadores.
Os inspetores do trabalho detetaram ainda
diversas situações irregulares nomeadamente
no que respeita à realização de exames de
saúde aos trabalhadores, sinalização do
material de primeiros socorros, organização
dos tempos de trabalho e, ainda, informação,
consulta e formação dos trabalhadores em
matéria de riscos químicos.
Campanha no setor das limpezas

1426
468

Posteriormente foi realizada uma parte prática
na floresta que consistiu na demonstração da
utilização de trator e equipamentos florestais.

N.º de
inspetores
envolvidos

138
Nº de
trabalhadores
beneficiários
da ação

N.º de
entidades

86
Visitas

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO NO SETOR FLORESTAL
No âmbito do plano estratégico de ação para
o setor agrícola e florestal, a ACT
desenvolveu, no dia 5 de maio, no Auditório
da Câmara Municipal do Cadaval, em parceria
com a Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) e a sua associada APAS
Floresta – Associação de Produtores
Florestais, uma ação de sensibilização
destinada a trabalhadores, empregadores,
técnicos e sapadores florestais.

Nº de locais
de trabalho
visitados

332

ACT NO PARQUE DA KIDZANIA
No âmbito do Dia Nacional de Prevenção e
Segurança no Trabalho a ACT realizou de 29
de abril a 3 de maio a 1ª Edição da Semana
da Prevenção e Segurança no Trabalho no
Parque da Kidzania.
No quadro desta iniciativa foram
desenvolvidas várias atividades tendo como
objetivo sensibilizar as crianças para a adoção
de comportamentos seguros e boas práticas
de segurança e saúde no trabalho.

SETOR DAS LIMPEZAS FOI ALVO DE AÇÃO
INSPETIVA DE ÂMBITO NACIONAL

A Autoridade para as Condições do Trabalho
realizou no 1º semestre deste ano uma ação
inspetiva de caráter nacional no setor das
limpezas, tendo sido efetuadas 468 visitas
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AUDITORIAS ÀS EMPRESAS DE SEGURANÇA NO
TRABALHO
Até final do 1º semestre de 2015 a ACT
realizou 38 auditorias, a nível nacional,
estando prevista, até final de 2016, a
realização de auditorias a todas as empresas
prestadoras de serviços externos autorizadas.
Esta ação decorre da necessidade de regular o
mercado em matéria de segurança no
trabalho dada a particular natureza dos
valores prosseguidos pelos serviços de
prevenção na empresa.
RISCOS PSICOSSOCIAIS NAS FORÇAS DE
SEGURANÇA

A ACT, enquanto Ponto Focal Nacional da
Agência Europeia para a Segurança e Saúde
no Trabalho, em parceria com a Associação
Sindical Autónoma de Polícia (ASAPOL) e com
o Sindicato da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SCIF-SEF), organizou no passado
dia 13 de maio, no Auditório do B203 do
ISCTE - IUL em Lisboa, um seminário sobre
“Riscos Psicossociais nas Forças e Serviços de
Segurança”.
O SONO E BEM-ESTAR NO TRABALHO
A ACT, enquanto Ponto Focal Nacional da
Agência Europeia para a Segurança e Saúde
no Trabalho, em parceria com a Câmara
Municipal da Maia, organizou no passado dia
07 de maio, no Auditório do Fórum daquela
cidade, um seminário sobre Sono, Saúde e
Bem-Estar no Trabalho e sua influência nos
riscos psicossociais.

ACONTECEU>>>>>>>>>>>>>
ENCONTRO DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Realizou-se no passado dia 29 de Maio, no
Forte de S. Julião da Barra, em Oeiras, o
“Encontro de Promoção de Segurança e Saúde

no Trabalho na Administração Pública”,
organizado pela Secretária-Geral do Ministério
da Defesa Nacional em colaboração com a
ACT. O encontro contou com o interesse dos
responsáveis das Secretarias-Gerais de todos
os Ministérios e da Direção da ACT, através do
Subinspetor Geral, Manuel Maduro Roxo e
perspetiva a criação de um fórum informal de
Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho
na Administração Pública Central, dinamizado
pela ACT.
SECRETARIA -GERAL DO MSESS PROMOVEU
ENCONTRO TEMÁTICO
A Secretaria Geral do MSESS realizou a 18 de
junho, em Lisboa, um Encontro Temático
sobre o Planeamento e Estratégia nas
Organizações Públicas. O evento refletiu sobre
a importância da definição e da
implementação da estratégia nas
organizações e divulgar as práticas e
ferramentas utilizadas pelos serviços e
organismos neste domínio.
CONFERÊNCIA SOBRE TRABALHO E QUALIDADE
DE VIDA

O Observatório para as Condições de Vida
promoveu nos dias 22 e 23 de junho, em
Lisboa, a sua 1ª Conferência Internacional
com a participação de numerosos
investigadores das ciências sociais. O
trabalho, saúde, educação, habitação e
segurança social foram alguns dos temas
debatidos.
JUSTIÇA LABORAL VISTA PELA HISTÓRIA
As universidades Nova de Lisboa e do Minho
realizaram a 17 e 18 de junho, em Lisboa um
seminário sobre regulação do trabalho e
justiça laboral no Portugal contemporâneo.
ASSÉDIO SEXUAL E MORAL EM DEBATE
A Comissão para a Igualdade no Trabalho e
no Emprego promoveu a 3 mês de junho, em
Lisboa, um seminário internacional sobre
assédio sexual e moral no local de trabalho. A
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ACT, através da inspetora do trabalho,
Berenice Ribeiro, participou no debate sobre
«Políticas, legislação, práticas e
procedimentos relativos a casos de assédio
moral e sexual no local de trabalho.

VAI ACONTECER>>>>>>>>>>
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE
CONDIÇÕES DE TRABALHO
A Rede de Investigação sobre Condições de
Trabalho (RICOT), vai realizar a 10 e 11 de
setembro próximo, na cidade do Porto, o
Congresso Internacional sobre Condições de
Trabalho.
Mais informação aqui.
CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA
O Instituto Ricardo Jorge promove no dia 27
de outubro, no Auditório desta Instituição, em
Lisboa, um workshop sobre o tema "As
condições de trabalho e a qualidade de vida
no quotidiano: o contributo da Segurança e
Saúde Ocupacional".
A iniciativa pretende sensibilizar os
profissionais para a necessidade das boas
práticas no local de trabalho debatendo
aspetos críticos à promoção da qualidade de
vida no trabalho e ao bem-estar das pessoas.
Ver programa aqui.
13º FORUM DE MEDICINA DO TRABALHO
A Sociedade Portuguesa de Medicina do
Trabalho promove de 19 a 21 de novembro,
em Lisboa, o 13º Fórum de Medicina do
Trabalho e o 1º Encontro LMELT-Lombalgias
em contexto laboral. O evento, que também
comemora o cinquentenário desta Sociedade,
debaterá diversos temas relacionados com o
exercício da medicina do trabalho, bem como
a proteção dos dados dos trabalhadores, a
avaliação médico-legal do dano, alergias e o

envelhecimento dos trabalhadores, entre
outros.
Ver programa aqui.

PUBLICAÇÕES ELETRÓNICAS>>
REFERENCIAL DA AÇÃO INSPETIVA
«Referencial da Ação Inspetiva» é a mais
recente publicação eletrónica editada pela
ACT e disponibilizada no seu Portal. O
documento é um instrumento que visa a
melhoria do serviço público no domínio da
intervenção de inspeção do trabalho nos
locais de trabalho e fora deles, integrando um
conjunto de referenciais nacionais e
internacionais com especial destaque para os
emanados pela Organização Internacional do
Trabalho.

OUTRAS PUBLICAÇÕES>>>>>>
O IMPACTO DAS NOVAS FORMAS DE EMPREGO NA
EUROPA
O conhecimento sobre a emergência em toda
a Europa de novas formas de emprego e o
seu impacto sobre as condições de trabalho e
sobre o mercado de emprego ainda é
relativamente escasso. Para colmatar esta
lacuna a EUROFOUND levou a cabo
recentemente um projeto de investigação que
permitiu identificar nove grandes categorias
destas novas formas de emprego.
Ver conclusões aqui.
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UNIÃO EUROPEIA>>>>>>>>>
DIRETIVA «TEMPO DE TRABALHO»
Um relatório recente da EUROFOUND
intitulado «Opting out of the European
Working Time Directive» apresenta-nos uma
visão geral sobre a aplicação do «opt-out»
(não cumprimento da regra das 48 horas) nos
países da União Europeia, mecanismo previsto
na Diretiva 2003/88/CE, também denominada
«Diretiva Tempo de Trabalho». O tema é
particularmente pertinente num momento de
revisão daquela Diretiva.
Mais informação aqui.
FORMAS GRAVES DE EXPLORAÇÃO LABORAL
Um relatório recente da Agência dos Direitos
Fundamentais da União Europeia (FRA)
demonstra que, embora a UE possua
legislação que proíbe certas formas graves de
exploração laboral, os trabalhadores que se
deslocam no seu espaço ou migram para o
mesmo correm o risco de se tornar vítimas
desse tipo de exploração. Não obstante, a
infração de empregar um trabalhador
migrante em condições laborais
particularmente abusivas é punível, em
alguns Estados-Membros da UE, com uma
pena inferior a dois anos, uma sanção que
não reflete a gravidade das violações dos
direitos fundamentais aqui implicadas.
Mais informação aqui.
INQUÉRITO EUROPEU REVELA IMPORTÂNCIA DOS
RISCOS PSICOSSOCIAIS

O segundo inquérito europeu às empresas
sobre os riscos novos e emergentes
(ESENER2) revela que os fatores de risco
psicossocial e músculo-esquelético
encontram-se identificados nos locais de
trabalho em toda a Europa. Os resultados
deste inquérito, que abrangeu 50 mil locais de
trabalho, foram apresentados no dia 23 do

passado mês de junho no Parlamento
Europeu.
Mais informação aqui.

OIT É NOTÍCIA >>>>>>>>>>>
PORTUGAL RETIFICA CONVENÇÃO 189
Portugal retificou a Convenção 189 da OIT
relativa ao trabalho digno para as
trabalhadoras e trabalhadores do serviço
doméstico. Esta norma, adotada pela
Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho, na 100ª sessão em
2011, visa promover o trabalho digno,
nomeadamente a não discriminação em
matéria de emprego e profissão destes
profissionais garantindo-lhes direitos
fundamentais.
Mais informação aqui.
PERSPETIVAS SOCIAIS E DE EMPREGO NO MUNDO
A OIT publicou recentemente um relatório
sobre as perspetivas sociais e de emprego no
mundo. Aquela Organização Internacional
alerta para a extensão da insegurança do
trabalho a nível mundial. A pobreza aumenta
nas famílias cujos membros têm empregos
temporários, informais ou a tempo parcial.
Mais informação aqui.
OIT LANÇA PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM
RELAÇÕES INDUSTRIAIS E EMPREGO
O Centro de Formação da OIT lança Programa
de Mestrado em Relações Industriais e
Emprego, que terá lugar entre outubro de
2015 e agosto de 2016, bem como uma
Certificação em Relações Industriais e
Emprego entre janeiro de 2016 e abril de
2016.
Mais informação aqui.
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CONFERÊNCIA DA OIT APROVA RECOMENDAÇÃO
SOBRE ECONOMIA INFORMAL

A 104ª Conferência Internacional da OIT, que
decorreu de 1 a 13 de junho, aprovou a
primeira Recomendação especificamente
dirigida para combater a economia informal e
fazer a transição para a economia formal.
Mais de metade da população trabalhadora do
mundo encontra-se numa situação de
economia informal, sem direitos laborais e
oportunidades de ter um trabalho digno.
Mais informação aqui.
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