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O ano de 2017 foi um ano importante para a Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e para a União Europeia (UE). No ano em que foi 
celebrado o 60.º aniversário dos Tratados de Roma, Jean-Claude Juncker, 
presidente da Comissão Europeia, anunciou o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A 
EU-OSHA congratula-se com este pilar, que destaca a igualdade de oportunidades, 
o crescimento inclusivo e as condições de trabalho justas — incluindo o direito a 
locais de trabalho seguros, saudáveis e bem adaptados. Ao longo do ano, a Agência 
organizou vários eventos importantes, incluindo a Cimeira «Campanha Locais de 
trabalho saudáveis para todas as idades». Foi também organizada, conjuntamente 
com a Comissão Europeia, uma Conferência sobre ferramentas de avaliação de 
riscos para micro e pequenas empresas (MPE) para discutir a importância do 
Instrumento Interativo de Avaliação de Riscos em linha (OiRA), um projeto criado 
pela Agência, e partilhar boas práticas na implementação de ferramentas OiRA. A 
EU-OSHA também apresentou os últimos resultados do seu projeto Custos e 
benefícios da segurança e saúde no trabalho (SST) no Congresso mundial sobre 
segurança e saúde no trabalho em Singapura e apresentou as diversas ações de 
sensibilização por si organizadas no âmbito do seu contínuo empenho na aplicação 
do Roteiro sobre agentes cancerígenos. A atribuição à Agência do Prémio por Boa 
Administração pelo Provedor de Justiça Europeu foi outro dos destaques de 2017. 

1 Antecipar a mudança 
A Agência prosseguiu o estudo prospetivo de 2 anos «Riscos novos e emergentes para a 
SST associados às tecnologias da informação e comunicação (TIC) até 2025» em 2017. O 
objetivo é fornecer informações aos decisores políticos da UE, aos governos dos Estados-
Membros e aos parceiros sociais sobre os riscos novos e emergentes identificados, bem 
como promover o debate sobre as políticas e as medidas suscetíveis de prevenir ou gerir 
esses riscos. 

Em 2017, foi publicado um relatório resultante desse projeto, que analisa possíveis cenários 
futuros até 2025, relativamente ao impacto da digitalização da economia na SST: Principais 
tendências e fatores de mudança nas tecnologias da informação e da comunicação e nos 
locais de trabalho. O relatório final, um 
resumo, uma brochura e ilustrações gráficas 
que apresentam os quatro cenários serão 
publicados em 2018. 

O projeto prospetivo identificou o trabalho 
realizado através de plataformas digitais como 
sendo uma área de crescente interesse. Em 
resposta ao grande interesse manifestado por 
partes interessadas da EU-OSHA, foi 
publicado um relatório sobre este assunto, 
intitulado Regular o impacto da economia das 
plataformas em linha na saúde e segurança 
no trabalho. ©
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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Na sequência de apresentações e discussões com pontos focais nacionais da EU-OSHA, 
foram publicadas, em julho de 2017, versões revistas de dois documentos de análise de 
peritos sobre tecnologia de monitorização no local de trabalho e impressão a 3D. 

2 Factos e números 
2.1 ESENER 
Foram concluídos em 2017 os trabalhos no âmbito da segunda edição do Inquérito Europeu 
às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER-2), promovido pela EU-OSHA, 
que visa descrever a atual situação relativa à gestão da SST nos locais de trabalho 
europeus. Ao longo do ano, foram realizados eventos nacionais, conferências e seminários 
para promover as conclusões do ESENER-2, e foi realizada uma avaliação externa do 
inquérito. 

Em abril de 2017, foi publicado um relatório sobre a participação dos trabalhadores na 
gestão da SST, com base nos resultados do ESENER-2. As conclusões desta análise 
qualitativa levada a cabo em estabelecimentos de sete Estados-Membros da UE de diversos 
setores corroboram a existência de uma ligação entre o compromisso dos quadros de chefia 
para com a SST, a participação dos trabalhadores e as boas práticas no local de trabalho. 
Foi publicada uma síntese deste relatório em várias línguas. 

Os resultados de uma valiosa colaboração entre a EU-OSHA, o Eurostat e a Eurofound 
foram também publicados num relatório intitulado Riscos em matéria de saúde e segurança 
no local de trabalho: uma análise conjunta de três grandes inquéritos. Combinando as 
conclusões do ESENER-2, do módulo ad hoc do Inquérito da UE às Forças de Trabalho, 
relativo a acidentes de trabalho e outros problemas de saúde relacionados com o trabalho, e 
do sexto Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho, este estudo incorporou as 
perspetivas dos trabalhadores e das empresas em matéria de SST, para fornecer uma 
panorâmica geral da situação da SST na Europa. 

2.2 Perspetivas gerais na área da SST 
Em 2017, prosseguiram os trabalhos relativos a um vasto projeto dedicado às práticas e 
políticas de gestão de riscos no universo específico das MPE na UE. As mais recentes 
conclusões desse projeto foram publicadas em dois relatórios, em 2017. Um deles 
apresenta uma perspetiva sobre formas de apoiar a SST nas micro e pequenas empresas 
através de políticas, estratégias e medidas práticas, com base na análise de 44 exemplos de 
boas práticas em 12 países da UE. O outro relatório descreve os bons exemplos de gestão 
da SST identificados, especificando, por exemplo, a forma como entidades intermediárias, 
autoridades e instituições de SST apoiam as MPE na gestão das questões relacionadas 
com a SST. A EU-OSHA divulgou estas conclusões a nível nacional e internacional, 
incluindo no Congresso Mundial sobre segurança e saúde no trabalho. 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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No Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro de 2017), foi 
publicado um estudo bibliográfico intitulado Reabilitação e 
regresso ao trabalho após o cancro, resultante de um 
projeto sobre os problemas enfrentados por sobreviventes 
ao cancro que regressam ao trabalho e pelos seus 
empregadores. O relatório final sobre este projeto será 
publicado em 2018. Em dezembro, foi publicado um 
estudo de viabilidade sobre a elaboração de um inquérito 
para avaliar a exposição dos trabalhadores a agentes 
cancerígenos. Anteriormente, foi publicado um estudo 
bibliográfico sobre a utilização de sistemas de vigilância e 
alerta para detetar doenças profissionais. 

A EU-OSHA lançou um novo projeto em 2017, com o 
objetivo de comprovar de forma clara que o investimento 
na SST se justifica plenamente, do ponto de vista 
económico. Em março, foi publicado um relatório sobre a 
análise da primeira fase desse projeto, intitulado Cálculo dos custos dos acidentes e 
doenças relacionados com o trabalho: Uma análise das fontes de dados europeias. Além 
disso, foi desenvolvido um modelo de previsão de custos, que permite estimar os custos 
decorrentes de acidentes e doenças a nível mundial, da UE e regional. Estas estimativas 
foram utilizadas para criar uma ferramenta de visualização de dados sobre o valor da SST 
fácil de utilizar, que já se encontra disponível em linha. 

Antecipando-se à Campanha «Locais de Trabalho Saudáveis» prevista para o período de 
2020-21, sobre lesões musculosqueléticas (LMERT), a EU-OSHA começou a planear um 
novo estudo sobre SST, com vista a melhorar a compreensão desta importante problemática 
e encontrar novas formas de prevenir a ocorrência de LMERT - lesões musculosqueléticas 
relacionadas com o trabalho. 

3 Ferramentas para gerir a SST 
O OiRA, uma plataforma que disponibiliza 
ferramentas em linha interativas e gratuitas para 
efetuar avaliações de riscos no local de trabalho, 
é um importante elemento que permite à EU-
OSHA ter uma maior proximidade às empresas, 
especialmente às MPE, e apoiá-las na gestão da 
SST. Para que entidades intermediárias e outras 
partes interessadas possam mais facilmente 
desenvolver, aceder e partilhar ferramentas 
OiRA e outros recursos relacionados com MPE, 
o sítio Web da OiRA foi renovado e novamente 
lançado no final de 2016, tendo sido objeto de 
promoção ao longo de todo o ano de 2017. Foi 
também lançado durante o ano um novo guia promocional que contém ferramentas — 
incluindo um novo filme de animação com a personagem Napo e uma infografia — para 
ajudar as partes interessadas e as entidades intermediárias a divulgar o OiRA e promover 
uma maior utilização destas ferramentas junto das MPE. A comunidade OiRA, constituída 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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por 16 parceiros sectoriais nacionais e 14 parceiros ao nível da UE, desenvolveu uma 
intensa atividade em 2017; foram, por exemplo, lançadas 19 novas ferramentas, 
aumentando o seu número total para 137, e o número de avaliações de riscos realizadas 
com as ferramentas aumentou de cerca de 22 000, em outubro de 2016, para cerca de 65 
000, no final de 2017. 

4 Sensibilização do público 
4.1 Campanhas 

A campanha «Locais de trabalho 
saudáveis para todas as idades» 
para o período 2016-17 teve 
muito sucesso, em grande 
medida graças aos esforços 
envidados pelos pontos focais 
nacionais da EU-OSHA, pelos 
parceiros oficiais da campanha e 
pelos parceiros da comunicação 
social. 

Um dos principais produtos 
lançados para apoiar a 
campanha foi a Ferramenta de 
visualização de dados sobre 

trabalho mais seguro e saudável em qualquer idade, que permite aos utilizadores aceder a 
factos e dados sobre a força de trabalho europeia, para cada Estado-Membro e ao nível da 
UE. O Guia eletrónico sobre «Locais de trabalho saudáveis para todas as idades» continuou 
a ser promovido ao longo de 2017 e foi elaborado um importante relatório relacionado com a 
campanha intitulado Rumo a um trabalho adaptado à idade na Europa: uma perspetiva ao 
longo da vida sobre o trabalho e o envelhecimento, por parte das agências da UE, em 
colaboração com o Cedefop, o EIGE e a Eurofound. 

Em 2017, foram realizados vários eventos de intercâmbio de boas práticas, incluindo um 
evento de 2 dias em Bruxelas, em março, organizado pela EU-OSHA e constituído por 
workshops e sessões plenárias dedicados ao trabalho seguro, saudável e sustentável. 
Foram também realizados eventos por parceiros da campanha nas suas próprias 
instalações, nomeadamente em Itália e na Alemanha. 

Os Prémios Europeus de Boas Práticas foram apresentados em Valeta, Malta, a 26 de abril 
de 2017. Foram premiadas nove organizações e outras nove receberam uma menção 
honrosa. Foi publicada uma brochura com a apresentação dos exemplos dos premiados e 
das menções honrosas, por ocasião da cerimónia de entrega de prémios. 

A Semana Europeia da Segurança e Saúde no Trabalho decorreu de 23 a 27 de outubro e 
contou com um número recorde de participantes em atividades de campanha desenvolvidas 
nas redes sociais através da hashtag #EUhealthyworkplaces. 

A Cimeira dedicada ao tema «Locais de trabalho seguros e saudáveis» de dois dias, que 
marcou o encerramento da campanha de 2016-17 decorreu em Bilbau, em novembro. Além 
das sessões plenárias, foram realizadas quatro sessões interativas paralelas, em que o 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
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público foi incentivado a participar através de sondagens e de sessões de perguntas e 
respostas. Os mais de 350 representantes que participaram nesta cimeira tiveram 
oportunidade de refletir sobre os temas da campanha, partilhar boas práticas e estabelecer 
redes de contactos. 

Outro elemento importante da campanha de sensibilização de 2016-17 foi o Pacote Europeu 
de Assistência às Campanhas (ECAP), que prestou apoio aos pontos focais nacionais na 
organização das mais de 200 atividades no âmbito da campanha. 

A campanha de 2018-19 — Locais de Trabalho Saudáveis: Gerir as substâncias perigosas 
— visa sensibilizar para os riscos da exposição a substâncias perigosas no local de trabalho 
e promover uma cultura de prevenção de riscos. Os preparativos para a campanha 
decorreram durante o ano de 2017, incluindo o lançamento de uma página de contagem 
decrescente no novo sítio Web da Campanha «Locais de Trabalho Saudáveis», com a data 
de abertura oficial anunciada para abril de 2018. 

4.2 Atividades de sensibilização 
Em novembro de 2017, foram apresentados os dois vencedores do Prémio Cinematográfico 
«Locais de trabalho saudáveis»: Before the Bridge, de Lewis Wilcox (EUA) e Turtle Shells, 
de Tuna Kaptan (Alemanha). Foi atribuída uma menção honrosa ao filme Alien, de Morteza 
Atabaki (Turquia). 

Para celebrar o 20.º aniversário da 
personagem Napo, a EU-OSHA criou um 
logótipo especial de aniversário para o sítio 
Web do Napo e produziu um vídeo de «feliz 
aniversário». Além de dois novos filmes de 
animação Napo, um sobre o Projeto OiRA e 
outro sobre segurança e saúde para 
condutores profissionais, foi promovida uma 
campanha no metro de Bilbau com o Napo 
dirigida aos passageiros. 

Em 2017, a EU-OSHA participou numa série de eventos de sensibilização importantes, 
incluindo o Congresso mundial sobre Segurança e Saúde no Trabalho, que decorreu em 
outubro, em Singapura, e a 35.ª Feira e Congresso Internacional A+A, em Dusseldorf, na 
Alemanha. 

Na área da comunicação social, 2017 foi um ano de muita atividade para a EU-OSHA, com 
15 artigos noticiosos e comunicados de imprensa, mais de 70 artigos e respostas a pedidos 
provenientes dos meios de comunicação social, 858 recortes de imprensa em linha e mais 
de 8 000 publicações nas redes sociais. 

O Sítio Web institucional da EU-OSHA registou uma grande atividade durante o ano de 
2017, com a publicação de 64 destaques multilingues e 112 temas de notícia, tendo 
recebido mais de 1,2 milhões de visitantes. Foram publicados mais de 14 destaques e 18 
artigos noticiosos no sítio Web da campanha, que registou mais de 95 000 visitantes até ao 
final de 2017. A EU-OSHA continuou a reforçar a sua presença no LinkedIn, no Facebook, 
no Twitter e no YouTube, com publicações quase diárias nestas redes sociais. O evento 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
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https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
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oficial de intercâmbio de boas práticas entre parceiros inserido na campanha, a Cimeira 
sobre locais de trabalho saudáveis e a Semana Europeia da Segurança e Saúde no 
Trabalho foram, em grande medida, fruto de uma intensa atividade em linha. 

O multilinguismo é uma pedra angular da UE e desempenha um papel vital para o sucesso 
da EU-OSHA, sendo por essa razão assinalável a atribuição, em 2017, do Prémio por Boa 
Administração pelo Provedor de Justiça Europeu a um projeto criado em parceria com o 
EUIPO e o Centro de Tradução da UE, tendo em vista desenvolver uma ferramenta 
destinada a melhorar a gestão da tradução de sítios Web multilingues. 

5 Difusão de conhecimentos em rede 
A EU-OSHA reformulou os objetivos de longo prazo do OSHwiki, a sua enciclopédia em 
linha multilingue na área da SST. Foram adicionados novos artigos à plataforma e os atuais 
foram editados ao longo do ano. 

Em 2017, a EU-OSHA colaborou com a Comissão Europeia no desenvolvimento e 
lançamento da versão piloto de um sistema de informação europeu na área da SST, que irá 
envolver a recolha e compilação de dados sobre uma série de indicadores relacionados com 
a SST, tais como estratégias nacionais de SST ou acidentes relacionados com o trabalho na 
UE, com vista a permitir uma visualização interativa dos dados. 

Um projeto destinado a recolher informações 
sobre estratégias de SST ao nível dos 
Estados-Membros ficou perto de estar 
concluído em 2017, sendo os respetivos 
resultados destinados a serem utilizados para 
o desenvolvimento do novo Sistema de 
Informação sobre SST. 

Em setembro, foi realizado em Bilbau um 
seminário de 2 dias sobre ferramentas 
eletrónicas destinadas a prevenir riscos 
inerentes a substâncias perigosas. 

Juntamente com a Direção-Geral do 
Emprego, a EU-OSHA publicou o Guia 
eletrónico VeSafe sobre riscos laborais relacionados com veículos. Estes riscos 
representam cerca de 29 % do número total de acidentes mortais registados na Europa. 

 

6 Trabalho em rede e comunicação institucional 
Em 2017, o Conselho de Direção reuniu duas vezes e aprovou o projeto de documento de 
programação 2018-20, tendo a Mesa reunido para discutir a orientação de fundo da Agência 
a longo prazo. A EU-OSHA reuniu-se também com o Grupo Consultivo para as Ferramentas 
e Atividades de Sensibilização e com o Grupo Consultivo para os Conhecimentos sobre 
SST, para debater questões relacionadas com a campanha e outros projetos em curso. 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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Em 2017, a EU-OSHA continuou a desenvolver a sua rede de contactos e a promover a sua 
aproximação a várias instituições europeias e outras partes interessadas europeias. A 
Agência apoia totalmente a criação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que encara a 
segurança e saúde no trabalho como um direito social fundamental e está a trabalhar em 
estreita colaboração com a Comissão nesta matéria. Em 2017, a EU-OSHA prestou ainda 
um contributo construtivo no debate sobre a criação de uma Autoridade Europeia do 
Trabalho, acolheu uma delegação de deputados do Parlamento Europeu numa visita de 
estudo em Bilbau e continuou a mobilizar recursos para o Roteiro sobre agentes 
cancerígenos. 

A EU-OSHA valoriza as suas 
boas relações de trabalho com os seus parceiros, como os pontos focais nacionais e a Rede 
Europeia de Empresas (EEN). Os pontos focais nacionais dos países do Benelux 
realizaram, pela primeira vez, uma campanha conjunta que decorreu na Bélgica, e os pontos 
focais nórdicos também se juntaram para desenvolver atividades de cooperação regionais. 
Em 2017, a EU-OSHA continuou a trabalhar em estreita colaboração com a EEN, e os 
embaixadores da EEN para a SST participarão no lançamento e na implementação da 
Campanha Locais de Trabalho Saudáveis de 2018-19. 

A EU-OSHA tem ajudado os países dos Balcãs Ocidentais e a Turquia no processo de 
integração no sistema europeu de SST; o financiamento ao abrigo do Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão foi renovado em 2017. As reuniões de pontos focais, as sessões 
de formação e os workshops realizados no âmbito desta atividade permitiram uma melhor 
compreensão das práticas europeias de SST e reforçar o diálogo social em toda a região. 

 

  

© TNO 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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COMO OBTER PUBLICAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA 

Publicações gratuitas: 

• um exemplar:  

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• mais do que um exemplar/cartazes/mapas:  

nas representações da União Europeia (http://ec.europa.eu/represent_pt.htm),  

nas delegações em países fora da UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pt.htm), 

contactando a rede Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pt.htm)  

ou pelo telefone 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito em toda a UE) (*). 
 

(*) As informações prestadas são gratuitas, tal como a maior parte das chamadas, embora alguns operadores,  

 cabinas telefónicas ou hotéis as possam cobrar.  

Publicações pagas: 

• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Agência Europeia  
para a Segurança e Saúde no Trabalho 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbau, Espanha 
Tel.: +34 944358400 
Fax: +34 944358401 
Endereço eletrónico: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

A Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) contribui para 

tornar os locais de trabalho na Europa mais 

seguros, mais saudáveis e mais produtivos. A 

Agência investiga, desenvolve e distribui 

informação fidedigna, equilibrada e imparcial em 

matéria de segurança e saúde e organiza 

campanhas de sensibilização em toda a Europa. 

Criada pela União Europeia em 1994 e sediada 

na cidade espanhola de Bilbau, a Agência reúne 

representantes da Comissão Europeia, dos 

governos dos Estados‑Membros e de 
organizações de empregadores e de 

trabalhadores, bem como destacados peritos de 

cada um dos Estados‑Membros da UE  e de 

outros países. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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