
Locais de trabalho saudáveis para todas 
as idades: os benefícios

• Os trabalhadores serão mais saudáveis, produtivos 
e motivados, permitindo que as organizações 
se mantenham competitivas e inovadoras.

• Será possível conservar na organização competências 
e experiências profissionais valiosas, graças à transmissão 
de conhecimentos e da congregação de talentos 
e competências.

• A diminuição das baixas por doença e do absentismo 
permitirá reduzir os custos da incapacidade 
de trabalho suportados pelas organizações e aumentar 
a produtividade das mesmas.

• A rotatividade do pessoal será menor.

• O ambiente de trabalho será mais positivo, incentivando 
os trabalhadores de todas as idades a realizarem 
plenamente o seu potencial.

Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. 
Bom para si. Bom para as empresas.
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Assegurar um envelhecimento 
saudável no local de trabalho 
permite que os trabalhadores 
vivam bem, trabalhem bem 
e envelheçam bem.

Locais 
detrabalho 

saudáveis para 
todas as idades

Promover uma vida pro�ssional sustentável

www.healthy-workplaces.eu
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Quem pode participar?

Todas as organizações — de qualquer dimensão ou setor 
— e pessoas a título individual são convidadas a participar 
na campanha «Locais de trabalho saudáveis para todas 
as idades». A campanha está aberta a:

• todos os empregadores dos setores público e privado;
• quadros dirigentes, supervisores e trabalhadores;
• sindicatos e representantes no domínio da segurança 

e saúde;
• profissionais de SST e de recursos humanos;
• organizações patronais e profissionais;
• todas as organizações e indivíduos que se dediquem 

à melhoria da segurança e saúde no local de trabalho.

A campanha
O trabalho é parte da solução e não do problema 
do envelhecimento da população ativa. O trabalho pode 
ser benéfico para a saúde física e mental. A promoção 
do trabalho sustentável e do envelhecimento saudável pode 
melhorar a saúde e a motivação dos trabalhadores, reduzir 
a rotatividade e o absentismo dos trabalhadores e aumentar 
a produtividade das empresas.

Esta campanha visa sensibilizar a opinião pública 
para a importância de uma boa gestão da segurança 
e saúde no trabalho (SST) ao longo de toda a vida ativa 
e da adaptação do trabalho às capacidades individuais — 
tanto no início da carreira profissional como quando esta 
chega ao fim. Gerindo adequadamente a SST e prestando 
a devida atenção e cuidado à diversidade da mão-de-obra, 
é possível envelhecer saudavelmente a trabalhar e chegar 
à reforma com boa saúde.

A campanha «Locais de trabalho seguros e saudáveis» 
2016-2017 tem os seguintes objetivos:

• promover o trabalho sustentável e o envelhecimento 
saudável, e alertar para a importância da prevenção 
ao longo de toda a vida profissional;

• auxiliar os empregadores e os trabalhadores (incluindo 
micro e pequenas empresas) facultando-lhes informações 
e instrumentos para gerirem a SST no contexto 
do envelhecimento da população ativa;

• facilitar o intercâmbio de informações e a partilha 
de boas práticas neste domínio.

Datas mais importantes

Lançamento da campanha: abril de 2016

Semanas Europeias da Segurança e da Saúde 
no Trabalho: outubro de 2016 e 2017

Cerimónia de entrega dos prémios de boas 
práticas da campanha «Locais de trabalho 
seguros e saudáveis»: abril de 2017

Cimeira «Locais de trabalho seguros 
e saudáveis»: novembro de 2017

Sem locais de trabalho 
saudáveis não pode 
haver vidas profissionais 
sustentáveis.

A prevenção ao longo 
de toda a vida profissional 
é essencial para enfrentar 
os desafios do envelhecimento 
da mão-de-obra.

Como pode participar?

Poderá participar nesta campanha das seguintes formas:

• difundindo e publicitando materiais da campanha de modo 
a sensibilizar o público para a SST;

• organizando atividades e eventos, tais como cursos 
de formação, conferências e concursos;

• utilizando e promovendo as ferramentas práticas disponíveis 
para a gestão em função da idade;

• participando nos prémios de boas práticas da campanha 
«Locais de trabalho seguros e saudáveis»;

• participando nas Semanas Europeias da Segurança e da 
Saúde no Trabalho de 2016 e 2017;

• tornando-se parceiro oficial ou nacional da campanha;
• mantendo-se a par das nossas atividades através das redes 

sociais. Procure-nos no Facebook, Twitter, LinkedIn 
e outras redes.

Informações e recursos adicionais

Poderá encontrar mais informações e descarregar 
vários recursos do sítio web da campanha 
(www.healthy-workplaces.eu), designadamente:

• o guia da campanha «Locais de trabalho saudáveis 
para todas as idades»;

• um novo guia prático eletrónico sobre a gestão da SST 
no contexto do envelhecimento da população ativa;

• factos e números e infografias;
• um filme NAPO;
• material promocional.

Siga-nos no Twitter #EUhealthyworkplaces
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