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O ano de 2016 foi importante para a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-
OSHA), ao difundir as mensagens resultantes de vários projetos emblemáticos, nomeadamente da 
segunda edição do Inquérito europeu às empresas sobre riscos novos e emergentes (ESENER-2) e de 
um projeto de grande envergadura encomendado pelo Parlamento Europeu intitulado «Trabalho mais 
seguro e saudável em qualquer idade — segurança e saúde no trabalho no contexto do envelhecimento 
da população ativa». 

A Campanha 2016-2017 «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis» obteve grande êxito este ano, 
apresentou um guia eletrónico fácil de utilizar, bem como uma ferramenta para visualização de dados. Estes 
resultados devem-se, na íntegra, ao trabalho árduo e à dedicação da equipa de profissionais da EU-OSHA, 
bem com ao apoio extraordinário dos nossos pontos focais nacionais e parceiros da campanha. 

 

1 Antecipar a mudança 
Em março de 2016, a EU-OSHA deu início a um novo projeto 
de dois anos: «Foresight on new and emerging occupational 
safety and health risks associated with information and 
communication technologies and work location by 2025» 
(Antevisão de riscos novos e emergentes para a SST 
associados às tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) e a perspetiva do trabalho até 2025). O projeto explora 
o potencial impacto sobre a segurança e saúde dos 
trabalhadores da evolução das tecnologias da informação e 
da comunicação e das mudanças do trabalho. Além de 
promover o debate sobre potenciais políticas e medidas, os 
resultados providenciarão informações à União Europeia, aos responsáveis políticos nacionais e aos 
parceiros sociais. 

Os autores de três revisões bibliográficas especializadas encomendadas pela EU-OSHA, sobre 
«crowdsourcing», robótica e drogas que melhoram o desempenho, apresentaram os seus trabalhos 
num seminário destinado ao Conselho de Direção da EU-OSHA, em janeiro de 2016. Foram 
encomendados a peritos mais duas revisões bibliográficas sobre impressão 3D e software de 
monitorização do trabalhador, a publicar no final de 2017. 

 
2 Factos e números 
2.1 ESENER 
A segunda edição do estudo ESENER envolveu quase 50 000 locais de trabalho, em 36 países, durante 
2014. Em março de 2016, foi publicado um relatório geral, e os resultados dos dois estudos de 
acompanhamento1 foram apresentados na reunião plenária do Comité Consultivo para a Segurança e 
                                            
 
1 «A participação dos trabalhadores na gestão da SST», incluindo o relatório principal, um resumo e sete relatórios por país e 

«Uma análise conjunta dos três grandes inquéritos sobre a segurança e a saúde no trabalho: ESENER-2, o módulo Ad hoc 
do Inquérito europeu sobre forças de trabalho, de 2013, subordinado ao tema acidentes de trabalho e outros problemas de 
saúde relacionados com o trabalho, e o 6.º Inquérito europeu sobre condições de trabalho, publicado sob a forma de relatório 
principal e de resumo. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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a Saúde no Local de Trabalho, da Comissão Europeia, em novembro de 2016. No mesmo ano, 
arrancaram outros dois estudos de acompanhamento sobre (1) a gestão de riscos psicossociais e (2) 
práticas de gestão em matéria de segurança e saúde no trabalho (SST), cujos resultados serão 
publicados em 2018. Os resultados do inquérito ESENER-2 foram apresentados em eventos a nível 
nacional e internacional. Um dos projetos finais será uma avaliação do ESENER-2, que irá contribuir 
para a criação do ESENER-3, a realizar no início de 2019. 

2.2 Panorâmicas de SST 
O projeto-piloto de três anos intitulado «Trabalho mais seguro e saudável em qualquer idade – segurança e 
saúde no trabalho no contexto do envelhecimento da população ativa» foi concluído em 2016. O seu 
principal objetivo consistia em investigar formas de melhorar a segurança e a saúde no trabalho no contexto 
dos desafios colocados pelo envelhecimento da população ativa e apoiar o desenvolvimento de políticas 
neste domínio. As principais conclusões do relatório são apresentadas na publicação «Trabalho mais seguro 
e saudável em qualquer idade — Relatório analítico global final». 

Em 2016, foram publicados os resultados iniciais de um projeto de 
3 anos cujo objetivo consistia em identificar políticas, estratégias 
e abordagens práticas eficazes no domínio da gestão da SST, 
especificamente nas micro e pequenas empresas (MPE). O 
relatório intitulado «Contextos e disposições em matéria de 
segurança e saúde no trabalho nas microempresas e pequenas 
empresas na UE — projeto SESAME» confirma a importância das 
MPE para a economia da UE, mas realça também as 
preocupações relativas à segurança e saúde dos trabalhadores e 
destaca os fatores que contribuem para uma má gestão da SST 
nas pequenas empresas. Em 2017, será publicado outro relatório 

sobre as perspetivas dos trabalhadores e empresários de MPE. 

Prosseguiu em 2016 o trabalho sobre cada um dos projetos da panorâmica de SST relativa a doenças 
e incapacidades relacionadas com o trabalho. A análise dos documentos do primeiro projeto intitulado 
«Reabilitação e regresso ao trabalho depois do cancro» foi publicada de modo a coincidir com o Dia 
Mundial de Luta contra o Cancro, em 4 de fevereiro de 2017. As 
análises dos documentos dos restantes projetos2 serão publicadas 
no final de 2017. 

Outro projeto da panorâmica de SST, «Custos e benefícios da 
segurança e saúde no trabalho», visa calcular o valor da SST para 
a sociedade, a fim de ajudar os responsáveis políticos, os 
investigadores e os intermediários a tomarem decisões 
fundamentadas sobre políticas e práticas em matéria de SST. O 
relatório inicial sobre a análise dos dados, intitulado «Cálculo dos 
custos dos acidentes e doenças relacionados com o trabalho: uma 
análise das fontes de dados europeias», foi publicado em 2016. A 

                                            
 
2 Doenças específicas relacionadas com o trabalho provocadas por agentes biológicos; e metodologias para a identificação de 

doenças relacionadas com o trabalho através de sistemas de alerta e sentinela. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
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://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://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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primeira vertente da segunda fase do projeto foi iniciada em 2016. A ferramenta para visualização de 
dados será apresentada no final de 2017, a que se seguirá um modelo de custos mais sofisticado. 

 

3 Ferramentas para a gestão da SST 
A principal plataforma Web da EU-OSHA, OiRA, oferece às empresas europeias ferramentas 
interativas em linha gratuitas para a realização da avaliação de riscos no local de trabalho. As 
ferramentas são adaptadas às necessidades específicas dos diferentes setores e contextos nacionais. 
O sítio Web da ferramenta OiRA foi renovado em 2016 para ser relançado em janeiro de 2017. Até ao 
final de 2016, foram publicados mais de cem instrumentos OiRA e realizadas mais de 50 000 avaliações 
de risco com recurso a essas ferramentas. A comunidade OiRA é a chave para o sucesso do projeto. 
Ao longo de 2016, a EU-OSHA e a comunidade OiRA trabalharam em estreita colaboração para 
sensibilizar o público relativamente à ferramenta OiRA. A EU-OSHA desenvolveu igualmente um 
conjunto de ferramentas promocionais da OiRA, a lançar em 2017, que ajudará a fazer chegar este 
software a toda a Europa. 

A EU-OSHA está também empenhada em apoiar o desenvolvimento e promover a utilização de outras 
ferramentas eletrónicas de SST. Para este efeito, em setembro de 2016, em Bilbau, foi realizado um 
workshop sobre ferramentas eletrónicas. Os peritos fizeram apresentações sobre temas que vão desde 
o desenvolvimento geral das ferramentas eletrónicas à forma de criar uma aplicação móvel em apenas 
cinco passos! Para setembro de 2017, está previsto outro seminário sobre ferramentas eletrónicas. O 
tópico será sobre substâncias perigosas, o principal tema da Campanha 2018-2019 «Locais de 
Trabalho Seguros e Saudáveis». 

 

4 Sensibilização do público 
4.1 Campanhas 
A avaliação da Campanha 2014–2015 «Locais de trabalho seguros e saudáveis»: Locais de trabalho 
saudáveis contribuem para a gestão do stresse concluiu que esta campanha foi mais bem-sucedida do 
que qualquer campanha anterior e mostrou ser uma verdadeira catalisadora da mudança. A EU-OSHA 
enfrentará alguns desafios, como, por exemplo, dar mais oportunidades de adaptação dos materiais de 
campanha aos contextos nacionais, e utilizará a experiência 
adquirida para planear a Campanha 2018-2019 «Locais de 
Trabalho Seguros e Saudáveis». 

A Campanha 2016-2017 «Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis»: Locais de trabalho saudáveis para todas as 
idades foi oficialmente lançada em 15 de abril de 2016. Foca 
essencialmente a importância da prevenção do risco para a 
manutenção de uma vida ativa sustentável. 

A rede da EU-OSHA de pontos focais nacionais é a espinha 
dorsal de todas as campanhas «Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis», pois são eles que coordenam a campanha a nível 
nacional. Organizam uma vasta gama de atividades inseridas 
na campanha, como eventos e comunicados de imprensa, e, 

Lançamento da campanha «Locais de trabalho 
seguros e saudáveis para todas as idades», 
Bruxelas, abril de 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
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graças aos seus esforços, a campanha foi esclarecedora quanto ao motivo por que os locais de trabalho 
saudáveis e sustentáveis são vitais para os trabalhadores de todas as idades. 

A campanha foi apoiada por um elevado número de materiais, incluindo um conjunto de documentos 
fundamentais de campanha em 25 línguas. Até ao final de dezembro, tinham sido distribuídos 
aproximadamente 800 000 artigos de materiais de campanha. De entre os produtos desta campanha 
destacam-se o «Guia eletrónico «Locais de trabalho saudáveis para todas as idades»» e a ferramenta 
de visualização em linha «Trabalho mais seguro e saudável em qualquer idade», que permitem aos 
utilizadores explorar a informação interativamente. 

Durante a Semana europeia da segurança e saúde no trabalho, que decorreu de 24 a 28 de outubro, 
foram realizadas centenas de eventos por toda a Europa, com vista a promover as mensagens da 
campanha. A EU-OSHA e um de seus parceiros dos meios de comunicação da campanha, a PPE.org, 
organizaram uma conversa ao vivo no Twitter, tendo os parceiros dos meios de comunicação da 
campanha tido oportunidade de entrevistar a Drª. Sedlatschek. 

A campanha atraiu mais de 100 parceiros oficiais e 34 parceiros dos meios de comunicação. Os 
parceiros oficiais da campanha organizaram uma série de eventos em 2016, incluindo eventos de 
intercâmbio de boas práticas na Ideal Standard e na Lego. Criaram ainda um Grupo Diretor de Parceiros 
Oficiais da Campanha «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis», que visa desenvolver e promover o 
intercâmbio de boas práticas e a aprendizagem mútua. 

A campanha foi promovida através dos meios de comunicação social (#EUhealthyworkplaces), artigos 
noticiosos e boletins informativos. 

Estão em curso os preparativos da Campanha «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis» 2018-2019: 
Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis – Gerir Substâncias Perigosas. 

4.2 Atividades de sensibilização 
Em novembro de 2016, o Prémio cinematográfico «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis» foi 
entregue no DOK Leipzig Festival a Jakob Schmidt pelo seu filme Ser Professor (Zwischen den 
Stühlen). O filme narra, com sensibilidade e humor, a emocionante história das primeiras experiências 
de trabalho na escola de três jovens professores. Contudo, o retrato traçado dos riscos psicossociais 
que os jovens professores enfrentam dá muito que pensar aos espetadores. O filme será legendado 
em 13 línguas e distribuído aos pontos focais nacionais em DVD. 

Nenhuma campanha «Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis» poderia estar completa sem um filme do 
Napo. Foi estreado um novo filme, Napo em ... para um 
futuro saudável, com o objetivo de promover as 
principais mensagens da Campanha 2016-2017 
«Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis». O 
conjunto de ferramentas Napo para professores 
manteve a sua popularidade em 2016, existindo 
atualmente uma versão em língua checa. 

A EU-OSHA organizou vários eventos ao longo do 
ano, incluindo a celebração do Dia da Europa, em 9 de 

maio. Organizou também um workshop no 19.º Fórum europeu da saúde, em Gastein, em setembro, 
e, no mesmo mês, participou na 12.ª Conferência mundial sobre prevenção de lesões e promoção da 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers


Resumo – Relatório Anual 2016 

 Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho – EU-OSHA 6 

segurança, em Tampere. Participou igualmente na 12.ª Conferência mundial sobre prevenção de 
lesões e promoção da segurança, em Praga, e na Conferência da Presidência eslovaca, em Bratislava, 
ambas em outubro. O Fórum das Agências da UE, realizado em Bruxelas, em dezembro, reuniu 
agências europeias, partes interessadas e responsáveis políticos para discussões de alto nível. 

 
5 Difusão de conhecimentos em rede 
A plataforma Web de colaboração multilingue da EU-OSHA OSHwiki permite aos utilizadores 
gerar e partilhar em linha conhecimentos sobre SST. Em 2016, a EU-OSHA promoveu o sítio Web 
OSHwiki tendo em vista aumentar a comunidade e alargar a base de conhecimentos. 
Consequentemente, foram publicados novos artigos e editados e traduzidos outros já existentes. Na 
sequência de um estudo de viabilidade sobre o futuro da OSHwiki, a EU-OSHA está atualmente a 
preparar uma nova estratégia a longo prazo para a plataforma. 

Em 2016, as outras atividades da EU-OSHA em matéria de difusão de conhecimentos em rede 
incidiram sobretudo na intervenção sobre cancro relacionado com o trabalho, através da sensibilização 
e da partilha de boas práticas. A agência trabalhou em estreita colaboração com cinco parceiros 
europeus na elaboração do Roteiro sobre agentes cancerígenos, com vista a apoiar o acordo assinado 
em 25 de maio de 2016. O roteiro baseia-se nas alterações propostas à Diretiva «Agentes cancerígenos 
e mutagénicos (2004/37/CE), que visam reduzir a exposição dos trabalhadores a agentes 
cancerígenos. A EU-OSHA apoiou ainda a Comissão Europeia durante a sua revisão da diretiva, 
participando em reuniões e videoconferências. 

 

6 Trabalho em rede e comunicação institucional 
Nas reuniões que levou a cabo em 2016, o Conselho de Administração aceitou renovar o contrato da 
Diretora por um novo mandato de 5 anos e decidiu que a Mesa deveria funcionar como comité diretor 
da OiRA. De entre os importantes temas discutidos pelos vários grupos consultivos da EU-OSHA, 
destacam-se o papel dos pontos focais nacionais no domínio da comunicação e da promoção (Grupo 
Consultivo em matéria de Comunicação e Promoção) e a estratégia para a Campanha 2018-2019 
«Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis» (Grupo Consultivo em matéria de Comunicação e 
Promoção e Grupo Consultivo em matéria de Conhecimentos sobre SST). 

A nível europeu, a EU-OSHA continuou a reforçar as suas relações com o Parlamento Europeu e a 
Comissão Europeia através de aconselhamento sobre questões de SST e da participação em comités 
de diálogo social setorial. Ao participar em reuniões da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
do Parlamento, estabeleceu contacto regular com os deputados do Parlamento Europeu, permitindo 
uma maior sensibilização para o seu trabalho. A EU-OSHA manteve também estreitas relações de 
trabalho com os parceiros sociais e a Eurofound. 

Para atingir os seus objetivos, a EU-OSHA depende das parcerias criadas com, entre outros, os seus 
pontos focais nacionais e a Enterprise Europe Network (EEN) (rede europeia de empresas). Pela 
primeira vez, a reunião final de pontos focais em 2016 incluiu os embaixadores de SST na EEN. No 
âmbito do seu projeto de parceria em matéria de comunicação, a EU-OSHA trabalha em colaboração 
com a EEN para promover a segurança e saúde adequadas nos locais de trabalho nas MPE. Em 2016, 
verificou-se um aumento considerável do número de embaixadores de SST na EEN — de 17 em 2015 
para 28 em 2016. 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
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Em termos de presença em linha da EU-OSHA, 2016 registou outra conquista notável: todos os seus 
sítios Web receberam mais de 2,4 milhões de visitantes e a presença da EU-OSHA nos meios de 
comunicação social também continuou a aumentar em todas as plataformas (Twitter, Facebook, 
LinkedIn e YouTube) —  no caso do Twitter, por exemplo, 19 % comparativamente a 2015. Também 
o boletim informativo da EU-OSHA, OSHmail, viu o seu número de assinantes aumentar para mais 
de 73 000. 

A EU-OSHA tem seis pontos focais nacionais nos países dos Balcãs Ocidentais e na Turquia, cujo 
objetivo consiste em apoiar a sua integração na estrutura europeia tripartida de SST. O seu trabalho 
com estes países é apoiado pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA). Graças a esse 
apoio, só em 2016, mais de 200 profissionais de SST e parceiros sociais oriundos destes países 
puderam participar em sessões de formação, workshops e seminários. Este importante intercâmbio de 
informações levou a uma melhor compreensão das práticas europeias em matéria de SST e reforçou 
o diálogo social em toda a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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 
Correio 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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