
A segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas.

Promover uma vida pro�ssional sustentável

Locais de trabalho 
saudáveis para  
todas as idades

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Prémios de Boas Práticas 
 da campanha «Locais de trabalho  

seguros e saudáveis»
Convite à apresentação de candidaturas



Promover uma vida profissional sustentável

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 
assegurar que os trabalhadores envelhecem 

saudavelmente no local de trabalho 
e chegam 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.

Encontra mais informações sobre a campanha 
em www.healthy-workplaces.eu

O incentivo 
à adoção de práticas 
de trabalho 
saudáveis pelos 
trabalhadores jovens 
promove o trabalho 
sustentável.

http://www.healthy-workplaces.eu


A Agência Europeia para a Segurança 
e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) 
convida à apresentação de candidaturas 
à 13.ª edição dos Prémios de Boas 
Práticas de Segurança e Saúde 
no Trabalho (SST) da campanha 
«Locais de trabalho seguros 
e saudáveis». Realizado no âmbito da 
campanha de 2016-2017, subordinada 
ao tema «Locais de trabalho saudáveis 
para todas as idades», o certame 
pretende reconhecer as organizações 
que contribuem de forma excecional 
e inovadora para a segurança 
e a saúde no trabalho, no contexto do 
envelhecimento da população ativa.
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Prémios de Boas Práticas da campanha «Locais 
de trabalho seguros e saudáveis»

Em cooperação com os Estados-Membros 
e as presidências do Conselho da União 
Europeia, a EU-OSHA organiza o certame 
Prémios de Boas Práticas da campanha 
«Locais de trabalho seguros e saudáveis» 
em paralelo com as campanhas «Locais de 
trabalho seguros e saudáveis». O certame 
constitui um componente importante de cada 
campanha e ajuda a demonstrar os benefícios 
de uma boa gestão da segurança e saúde no 
local de trabalho, servindo de plataforma para 
a partilha de informações e a promoção 
das boas práticas em toda a Europa.

Os Prémios de Boas Práticas da campanha 
«Locais de trabalho seguros e saudáveis» 
2016-2017 pretendem chamar a atenção para 
exemplos de excelência dados por organizações 
que gerem ativamente a segurança e saúde 
no trabalho no contexto do envelhecimento 
da população ativa. A EU-OSHA procura 
exemplos demonstrativos de uma abordagem 

holística à gestão da SST e da perspetiva 
de prevenção dos riscos ao longo da vida 
tendo em vista assegurar um envelhecimento 
saudável no local de trabalho. O júri terá 
igualmente em atenção a sustentabilidade 
e a transferibilidade das intervenções.

São bem-vindas as candidaturas de todos 
os empregadores e trabalhadores europeus, 
bem como de entidades intermediárias como 
os parceiros sociais, técnicos e profissionais de 
segurança e saúde, e conselheiros de SST a nível 
dos locais de trabalho.

Os vencedores receberão os seus prémios 
numa cerimónia a realizar em abril de 2017, 
na qual serão igualmente celebradas 
as realizações de todos os participantes. Todos 
os exemplos premiados e objeto de menções 
honrosas serão descritos numa publicação que 
será amplamente distribuída em toda a Europa 
e promovida no sítio web da EU-OSHA.

Os locais de trabalho 
saudáveis e produtivos 
respondem aos desafios 
do envelhecimento 
da mão-de-obra.



Que tipos de boas práticas podem concorrer?
Podem candidatar-se todos os exemplos 
reais de gestão eficaz da SST no contexto 
do envelhecimento da mão-de-obra. 
As candidaturas devem descrever com clareza 
o modo como as boas práticas de gestão em 
função da idade foram aplicadas no local de 
trabalho e os resultados obtidos, incluindo:

 • a forma como a diversidade 
da mão-de-obra em termos de idade é tida 
em conta na gestão da SST e dos recursos 
humanos (por exemplo, através de políticas 
de gestão do fator «idade»);

 • a avaliação de riscos sensível à idade 
e consequente adaptação dos locais 
de trabalho;

 • o desenvolvimento e o recurso 
a intervenções e/ou ferramentas práticas 
para gerir uma mão-de-obra envelhecida;

 • as políticas ou medidas de prevenção 
da incapacidade e regresso ao trabalho;

 • as medidas que visam os trabalhadores 
idosos e/ou os riscos que podem 
afetá-los especificamente.

A boa conceção dos locais 
de trabalho e a boa organização 
do trabalho beneficiam todas 
as faixas etárias.
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O que deve uma candidatura demonstrar?

Os elementos do júri tripartido procurarão 
provas de:

 • uma abordagem holística em relação 
à segurança e saúde no trabalho, incluindo 
todos os aspetos da gestão em função 
da idade no local de trabalho;

 • uma abordagem de prevenção ao longo 
da vida;

 • melhorias reais e comprováveis em 
termos de segurança, saúde e bem-estar 
no trabalho;

 • participação e envolvimento efetivos 
dos trabalhadores e seus representantes;

 • prioridade dada às medidas coletivas 
que envolvem intervenções centradas 
no indivíduo (a promoção da saúde deve 
ser conjugada com a sua proteção);

 • sustentabilidade da intervenção ao longo 
do tempo;

 • aplicabilidade a outros locais de trabalho 
(noutros Estados-Membros, em setores diferentes 
e em empresas de diferentes dimensões);

 • atualidade (a intervenção deverá ser recente 
ou não ter sido amplamente publicitada).

Adicionalmente, a intervenção deve cumprir 
e, de preferência, exceder os requisitos 
legislativos do Estado-Membro onde foi 
executada. Os produtos, instrumentos e serviços 
desenvolvidos para fins comerciais não serão 
admitidos a concurso.

É possível encontrar exemplos de boas práticas 
premiadas nos últimos anos no sítio web 
da EU-OSHA, em: https://osha.europa.eu/
pt/healthy-workplaces-campaigns/awards/
good-practice-awards

O envelhecimento saudável 
interessa-nos a todos.

https://osha.europa.eu/pt/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/pt/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/pt/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Quem pode participar?
As candidaturas de boas práticas podem 
ser apresentadas por organizações 
que desenvolvem a sua atividade 
nos Estados-Membros da União 
Europeia, países candidatos, países 
potenciais candidatos e outros países 
da Associação Europeia de Comércio Livre 
(EFTA), nomeadamente:

 • empresas ou organizações individuais 
de qualquer dimensão;

 • organismos de formação e membros 
da comunidade educativa;

 • associações patronais, organizações 
profissionais, sindicatos e organizações 
não governamentais;

 • serviços de prevenção de riscos em matéria 
de SST a nível regional ou local, serviços de 
seguros e outras organizações intermediárias;

 • parceiros oficiais da campanha.

Como participar
As organizações multinacionais 
ou pan-europeias e os parceiros oficiais 
da campanha podem candidatar-se diretamente 
junto da EU-OSHA. Podem obter dados 
pormenorizados sobre a forma de concorrer 
a nível europeu no seguinte endereço  
gpa@healthy-workplaces.eu

Todas as outras candidaturas são primeiramente 
avaliadas a nível nacional pela rede de pontos 
focais da EU-OSHA. Os vencedores nacionais 
participam posteriormente na competição 
pan-europeia, em que são selecionados 
os grandes vencedores.

O parceiro da rede do seu país poderá 
fornecer-lhes indicações pormenorizadas 
sobre a inscrição no concurso. Para encontrar 
e contactar o seu ponto focal nacional, visite 
o seguinte endereço  
www.healthy-workplaces.eu/fops

Siga-nos no Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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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 �áveis, 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 2016-2017, «Locais de trabalho saudáveis para 

todas as idades», visa ajudar os empregadores a enfrentar os desa�os 

colocados pelo envelhecimento da mão-de-obra e  sensibilizar 

para a importância do trabalho sustentável ao longo de toda a vida 

pro�ssional dos trabalhadores.

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbau, ESPANHA
www.healthy-workplaces.eu
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