
O princípio STOP 
uma hierarquia de medidas de prevenção:

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. Criada 
pela União Europeia em 1994 e  sediada em Bilbau, Espanha, 
a Agência investiga, desenvolve e distribui informações fiáveis, 
equilibradas e  imparciais em matéria de segurança e  saúde, 
formando redes com organizações de toda a  Europa para 
melhorar as condições de trabalho.

A EU-OSHA também organiza as campanhas «Locais de 
trabalho seguros e  saudáveis», com dois anos de duração, 
apoiadas pelas instituições da União Europeia e  pelos 
parceiros sociais europeus, e  coordenadas a  nível nacional 
pela rede de pontos focais da Agência. A campanha de 2018-
2019, «Gerir as substâncias perigosas», pretende sensibilizar 
para os riscos devidos à exposição a substâncias perigosas no 
local de trabalho e  promover uma cultura de prevenção de 
riscos profissionais.
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Devem ser aplicadas medidas 
adequadas de prevenção de riscos 
causados pela exposição a substâncias 
perigosas no trabalho.
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Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos.  
Bom para si. Bom para as empresas.
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Quem pode participar?

Todas as pessoas ou organizações interessadas — a nível europeu 
e nacional, de qualquer dimensão ou setor — são convidadas a participar 
na campanha «Locais de trabalho saudáveis: gerir as substâncias 
perigosas». A campanha poderá ter particular interesse para:

 • todos os empregadores dos setores público e privado;
 • quadros dirigentes, supervisores e trabalhadores, bem como 

representantes de SST;
 • pontos focais da EU-OSHA e respetivas redes;
 • parceiros sociais;
 • comités de diálogo social setorial;
 • decisores políticos;
 • instituições europeias e respetivas redes;
 • organizações europeias não governamentais;
 • profissionais de SST e de recursos humanos e respetivas associações;
 • a comunidade de investigação na área da SST;
 • serviços de inspeção do trabalho e respetivas associações;
 • meios de comunicação social.

A campanha «Gerir  
as substâncias perigosas»  
no trabalho
Os trabalhadores estão expostos a substâncias perigosas em 
muitos locais de trabalho em toda a Europa. Na verdade, este é um 
dos grandes problemas atuais em matéria de segurança e saúde no 
trabalho (SST). Há muita legislação relacionada com este assunto 
e inúmeros documentos e instrumentos de orientação e apoio; 
contudo, o conhecimento e a sensibilização para o problema são 
muitas vezes insuficientes, sendo que as medidas de prevenção 
(que são facilmente aplicáveis) poderiam ser implementadas em 
muitos mais casos.

A implementação de medidas para eliminar ou reduzir a exposição 
às substâncias perigosas permite proteger os trabalhadores de 
vários tipos de acidentes (por exemplo, incêndio, explosão e asfixia) 
e problemas de saúde (incluindo doenças de pele, alergias, 
doenças respiratórias, malformações congénitas e cancro). Além 
disso, é benéfico para as empresas abordar a questão dos riscos, 
uma vez que tal se traduz num aumento da produtividade e na 
diminuição das baixas por doença.

A campanha tem os seguintes objetivos:

 • sensibilizar para a importância e relevância da gestão de 
substâncias perigosas nos locais de trabalho dos países europeus;

 • promover a avaliação dos riscos e a eliminação e substituição 
de substâncias perigosas, bem como a hierarquia das medidas 
de prevenção;

 • aumentar a sensibilização para os riscos associados à exposição 
a agentes cancerígenos no trabalho;

 • levar a cabo ações direcionadas a grupos de trabalhadores com 
necessidades específicas e níveis mais elevados de risco (por 
exemplo, mulheres, migrantes e jovens);

 • fomentar o conhecimento acerca dos desenvolvimentos políticos 
e do quadro legislativo atual nesta área.

Datas mais importantes

Lançamento da campanha: abril de 2018.

Semanas Europeias da Segurança e da Saúde no 
Trabalho: outubro de 2018 e 2019 (semana 43.a).

Evento de intercâmbio de Boas Práticas 
da campanha «Locais de trabalho seguros 
e saudáveis»: 1.º trimestre de 2019.

Cimeira «Locais de trabalho seguros e saudáveis»: 
novembro de 2019.

As substâncias perigosas 
continuam a representar 
um dos principais 
problemas em matéria 
de segurança e saúde no 
local de trabalho.

Tornar-se parceiro 
da campanha 
proporciona vários 
benefícios, incluindo 
a participação em 
eventos de intercâmbio 
de boas práticas 
e outras oportunidades 
de criação de redes  
de contactos.

Como pode participar?

Existem várias formas de participar nesta campanha. Por exemplo:

 • divulgando e publicitando os materiais da campanha por forma 
a promover a sensibilização para o tema;

 • organizando cursos de formação, workshops, concursos, eventos 
ou outras atividades;

 • promovendo o princípio da substituição e a hierarquia das 
medidas de prevenção;

 • usando e promovendo as ferramentas e os recursos úteis disponíveis 
para a gestão de substâncias perigosas no local de trabalho;

 • partilhando boas práticas para a prevenção de riscos na utilização 
de substâncias perigosas no local de trabalho;

 • 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, em outubro de 2018 e 2019;

 • tornando-se parceiro oficial ou nacional da campanha ou parceiro 
na comunicação social.

Informações e recursos adicionais

Visite o endereço www.healthy-workplaces.eu para mais 
informações sobre a campanha. Neste sítio web encontrará ainda 
vários recursos que o ajudarão a promover e a apoiar a campanha, 
por exemplo:

 • o guia da campanha «Locais de trabalho saudáveis: gerir as 
substâncias perigosas»;

 • as apresentações em PowerPoint, cartazes, infográficos 
e fichas informativas;

 • o conjunto de ferramentas da campanha e outros 
materiais relacionados;

 • os vídeos NAPO mais recentes.

Siga-nos nas redes sociais (Facebook, Twitter e LinkedIn) e partilhe 
as nossas publicações.

Mantenha-se a par das últimas novidades sobre a campanha 
através do nosso sítio web (https://healthy-workplaces.eu).
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