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Dr. Eusebio Rial-González 

 

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) perdeu um muito estimado e 

respeitado membro do seu pessoal em 2014. O Dr. Eusebio Rial González, Chefe da Unidade de 

Prevenção e Investigação, morreu vítima de cancro em 18 de dezembro com apenas 48 anos de idade. 

Desde que se juntou à EU-OSHA em 2013, esteve na linha da frente do seu trabalho para melhorar a 

segurança e a saúde nos locais de trabalho europeus e desempenhou um papel determinante em 

muitos projetos emblemáticos: a campanha Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis 2014-2015 - 

Locais de trabalho seguros e saudáveis contribuem para a gestão do stresse; o Inquérito Europeu às 

Empresas sobre riscos novos e emergentes (ESENER); o Instrumento Interativo de Avaliação de 

Riscos em linha OiRA; e a plataforma Web OSHwiki. Para além de um colega muito prezado, era 

também um querido amigo de muitos de nós, que irão sentir muito a sua falta. 
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O ano que findou tão tristemente começou com uma grande expetativa: o programa estratégico 

plurianual da EU-OSHA 2014-2020 foi adotado, fornecendo uma ideia muito clara quanto à melhor 

forma de promover a segurança e a saúde no trabalho (SST) num enquadramento empresarial difícil. 

Em janeiro obtivemos , ao mais alto nível, reconhecimento e apoio ao nosso trabalho quando 

Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, efetuou uma visita oficial a Bilbau a fim de recolher 

em primeira mão toda a informação a respeito das atividades da Agência. Em 31 de março, László 

Andor, Comissário Europeu para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, inaugurou as nossas novas 

instalações em Miribilla, no distrito de Bilbau. Nesse mesmo dia, a EU-OSHA e o Reino de Espanha 

assinaram um acordo sobre a sede, que assegura Bilbau como a nossa casa a longo prazo. E em 

junho, foi adotado o tão aguardado Quadro Estratégico da UE em matéria de Saúde e Segurança 2014-

2020. Os seus objetivos estratégicos estão em grande sintonia com as principais áreas de trabalho da 

EU-OSHA. 

 

1 Antecipar a mudança 

Em 2014, a EU-OSHA publicou uma informação importante decorrente do seu mais recente projeto 

prospetivo em grande escala: «Current and emerging occupational safety and health (OSH) risks in the 

healthcare sector, including home and community care» (Riscos atuais e emergentes em matéria de 

segurança e saúde no trabalho (SST) no setor da saúde, incluindo cuidados de saúde ao domicílio e 

comunitários). A análise destaca os desafios que o setor enfrenta, incluindo a procura crescente de 

cuidados de saúde e a necessidade de cuidados a mais longo prazo, a falta de profissionais qualificados 

e experientes, e a crescente utilização de tecnologias que requerem novas competências. 

Tendo em vista o próximo projeto prospetivo, foi publicado outro importante relatório: as conclusões de 

um estudo exploratório sobre tendências emergentes em matéria de segurança e saúde no local de 

trabalho («Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) 

risks and challenges»). Os três tópicos identificados como tendo potencial para serem objeto do 

próximo estudo exploratório foram: o impacto das tecnologias de informação e comunicação na SST; 

as tendências na área da gestão de recursos humanos; e o impacto da crise financeira na segurança 

e saúde no local de trabalho. 

A identificação e definição de prioridades 

de investigação permitem uma melhor 

coordenação da investigação e uma 

utilização mais eficiente dos recursos. 

Para esse efeito, como parte do seu 

projeto a longo prazo sobre as prioridades 

da investigação em matéria de SST, a 

EU-OSHA selecionou as principais 

prioridades identificadas no seu relatório 

de 2013 e preparou documentos  sobre 

esses tópicos, por exemplo, a «prevenção 

por meio da conceção» com o objetivo de 

dar maior visibilidade à segurança e 

saúde no trabalho na comunidade de 

investigação. 

 

2 Factos e números 

O trabalho de campo para a segunda edição do ESENER, o ESENER 2, ficou concluído em 2014, tal 

como estava previsto. Foram efetuadas cerca de 50 000 entrevistas em 36 países, o que representa 

um aumento significativo em termos de dimensão da amostra face à primeira edição. Em 2015, seguir-

se-ão relatórios sobre as conclusões. Em janeiro de 2014, foram publicadas recomendações 

decorrentes de uma avaliação pós-teste do ESENER-1, as quais foram incorporadas no ESENER-2.  

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/qualitative-post-test-evaluation-of-esener-overview-report/view
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Os resultados preliminares do projeto-piloto levado a cabo 

por mandato do Parlamento Europeu e intitulado «Trabalho 

mais seguro e saudável em qualquer idade — segurança e 

saúde no trabalho (SST) no contexto do envelhecimento 

da população ativa» foram apresentados numa 

conferência realizada no Parlamento Europeu em 

dezembro de 2013, cuja ata foi publicada no sítio Web da 

EU-OSHA em janeiro de 2014. Em 2015, será efetuada 

uma análise mais aprofundada dos resultados e no mês de 

setembro terá lugar uma conferência final. Este tema é de 

tal modo importante que irá ser o tema da Campanha 

Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis 2016-2017 — 

Locais de Trabalho Saudáveis para todas as Idades. 

Os trabalhos iniciais desenvolvidos para o projeto 

«Melhorar a segurança e a saúde no trabalho nas 

pequenas e microempresas na Europa» foram concluídos 

em 2014. O objetivo consiste em identificar as condições 

essenciais para a criação de um ambiente que permita 

melhorar consideravelmente a gestão da SST. Em 2015, 

será publicada uma revisão exaustiva. 

Em janeiro, a EU-OSHA, em associação com a ANSES, a Agência francesa para os Alimentos, o 

Ambiente e a Segurança e Saúde no Trabalho, realizou em Paris um seminário sobre riscos 

reprotóxicos. No final do ano, foi publicado um relatório de metodologia sobre o cancro relacionado com 

o trabalho «Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods» 

(Exposição a agentes cancerígenos e ao cancro relacionado com o trabalho: uma revisão de métodos 

de avaliação). Em outubro, teve lugar um seminário em Bruxelas, tendo em vista o lançamento de um 

estudo em larga escala sobre o peso da doença na atividade profissional. Um dos tópicos destacados 

foi o dos sistemas de vigilância e alerta. Estes sistemas identificam doenças que não são atualmente 

classificadas como doenças profissionais mas que poderão vir a revelar-se como estando relacionadas 

com o trabalho. A identificação precoce aumenta a sensibilização e significa que os trabalhadores 

afetados por essas doenças têm maior probabilidade de serem compensados. 

Em 2014, foram publicados dois relatórios importantes sobre o trabalho da Agência em matéria de 

custos e benefícios da SST: um em maio, intitulado «Estimating the costs of accidents and ill health at 

work: a review of methodologies» (Estimar os custos dos acidentes e doenças profissionais: revisão 

das metodologias), seguido, em junho, de uma reunião de peritos destinada a discutir as conclusões; 

o outro em setembro, intitulado «The business case for safety and health at work: cost–benefit analyses 

of interventions in small and medium-sized enterprises» (Em defesa da segurança e saúde no trabalho: 

análises dos custos e benefícios das intervenções em pequenas e médias empresas) que justificou 

claramente a necessidade de uma boa gestão da SST, e foi seguido de uma conferência no final do 

mês, subordinada ao tema «Investing in OSH: how benefits beat the costs» (Investir em SST: como os 

benefícios superam os custos). 

 

3 Instrumentos de gestão da SST 

Em 2014, registaram-se progressos significativos no âmbito do OiRA: foram publicados 47 novos 

instrumentos, ultrapassando assim o objetivo de 35, e estão a ser desenvolvidos mais 30. Foram 

organizados catorze seminários destinados a promover o OiRA ou instrumentos setoriais específicos 

para pequenas e médias empresas (PME). Em dezembro, uma conferência realizada sob os auspícios 

da Presidência italiana do Conselho da UE («Como combinar o crescimento e a competitividade das 

empresas em tempos de crise, promovendo simultaneamente a segurança e saúde no trabalho») 

incluiu um workshop dedicado ao OiRA. O maior reconhecimento da importância deste instrumento 

ficou a dever-se ao destaque que lhe foi conferido no novo Quadro Estratégico da UE em matéria de 

Segurança e Saúde no Trabalho como um importante contributo para ajudar as PME a satisfazer os 

requisitos em matéria de SST. 

https://osha.europa.eu/en/seminars/safer-and-healthier-work-at-any-age
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/estimating-the-costs-of-accidents-and-ill-health-at-work/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises/view
https://osha.europa.eu/en/news/investing-in-osh-2013-how-benefits-beat-the-costs
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4 Sensibilização do público 

A campanha Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis 

2014-2015 - Locais de trabalho saudáveis contribuem 

para a gestão do stresse - foi lançada em 7 de abril na 

Comissão Europeia em Bruxelas. O sítio Web da 

campanha, com recursos em 25 línguas, foi lançado 

nessa mesma data. No dia seguinte, teve lugar uma 

reunião de parceiros da campanha e foi lançada a 

oferta de parceria oficial da campanha. Mais de 100 

parceiros da campanha aderiram ao projeto e mais de 

30 parceiros dos meios de comunicação vieram ajudar 

a promover a campanha. 

Encorajada pelo sucesso do primeiro workshop 

comparativo realizado durante a campanha de 2012-

2013, a EU-OSHA constituiu um grupo de 

coordenação e realizaram-se mais três eventos em 

2014, organizados pela Heineken, pela LEGO e pela 

Toyota. Para 2015, já estão programados mais três 

eventos organizados por empresas. 

Os Prémios Europeus de Boas Práticas assumem um lugar de destaque em cada Campanha Locais 

de Trabalho Seguros e Saudáveis. Pela primeira vez, a atual edição dos Prémios foi aberta a todos os 

parceiros oficiais da campanha. Os vencedores foram escolhidos de entre 50 entradas selecionadas 

para uma análise mais aprofundada numa reunião de júris em janeiro de 2015, tendo lugar em abril a 

cerimónia de atribuição dos Prémios. 

A Semana Europeia da Segurança e da Saúde no Trabalho realizou-se de 20 a 24 de outubro, com 

centenas de atividades e eventos focados na gestão do stresse relacionado com o trabalho organizados 

durante toda a semana. Só o ponto focal espanhol organizou mais de 50 iniciativas — desde cursos de 

formação e seminários à exibição de filmes e eventos mediáticos.  

A EU-OSHA apoia os seus pontos focais através do Pacote Europeu de Assistência às Campanhas e 

da disponibilização de uma grande quantidade de material de campanha: em 2014, foram distribuídos 

88 720 artigos com a marca da campanha, 476 125 publicações em 25 línguas, 62 stands de campanha 

e 15 kits de exposição. 

Além do guia oficial de campanha, folhetos e prospetos, os principais produtos para a campanha de 

2014-2015 foram o filme Napo in … When stress strikes ; o «Managing stress and psychosocial risks 

e-guide’; a análise do estado-da-arte «Calculating the cost 

of work-related stress and psychosocial risks’; e um 

relatório publicado em conjunto com a Eurofound, 

«Psychosocial risks in Europe: prevalence and strategies 

for prevention». 

Já se iniciaram os trabalhos de preparação da campanha 

Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis 2016-2017, 

Locais de Trabalho Saudáveis para Todas as Idades, com 

enfoque na promoção do trabalho sustentável e do 

envelhecimento saudável. O âmbito e os objetivos da 

campanha foram acordados, e a EU-OSHA encomendou 

o desenvolvimento de um guia eletrónico em linha para 

apoiar as empresas na gestão da SST no contexto do 

envelhecimento da mão-de-obra. 

Pelo sexto ano consecutivo, a EU-OSHA patrocinou o 

Prémio Cinematográfico Locais de Trabalho Seguros e 

Saudáveis no festival de cinema documental DOK-Leipzig 

Christa Sedlatschek, Diretora, EU-OSHA; Lászlá 
Andor, Comissário do Emprego, Assuntos Sociais e  
Inclusão; Vasilis Kegkeroglou, Vice-Ministro do 
Ministério do Trabalho, da Segurança Social e do Bem-
Estar, Representante da Presidência grega da UE, 
durante a Campanha Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis, lançam conferência de imprensa em 
Bruxelas, em abril de 2014.  

Paul Lacoste, vencedor do Prémio 
Cinematográfico Locais de Trabalho Seguros e 
Saudáveis 2014 no Festival Internacional de 
Leipzig de Cinema Documental e de Animação 
(DOK Leipzig). 

https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/napo-film
https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://www.healthy-workplaces.eu/en/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view
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em novembro. O prémio foi atribuído ao filme Harvest de Paul Lacoste, que acompanha um grupo de 

trabalhadores sazonais durante as vindimas no sul de França. O filme foi selecionado em virtude da 

reflexão que faz sobre a precariedade e a mutação do mundo laboral e da sua relevância para o tema 

da campanha de 2014-2015 — o stresse relacionado com o trabalho. A Agência mandou também que 

o anterior vencedor — o filme “A Gente” (Custodians)  de Aly Muritiba, sobre a vida laboral numa prisão 

brasileira — fosse legendado em 13 línguas e distribuído aos pontos focais. 

Na sequência do êxito de um projeto-piloto em 2013, a iniciativa «Napo para professores» foi 

prolongada em 2014. Destinado a crianças do ensino primário dos 7 aos 11 anos de idade, o pacote 

em linha proporciona recursos para ajudar 

os professores a familiarizar as crianças 

com a segurança e a saúde numa idade 

precoce. Em 2014, foi encomendada uma 

avaliação da iniciativa, cujos resultados 

serão publicados em 2015. 

Um dos acontecimentos de destaque em 

2014 consistiu na participação da EU-OSHA 

no XX Congresso Mundial sobre Segurança 

e Saúde no Trabalho, realizado em Frankfurt 

nos dias 24 a 27 de agosto. O stand da 

Agência exibiu a OSHwiki, o OiRA e a 

Campanha Locais de Trabalho Seguros e 

Saudáveis 2014-2015. Os membros da EU-

OSHA estiveram envolvidos em sete 

sessões, incluindo um simpósio sobre riscos 

psicossociais, organizadas pela Agência. 

 

5 Transmissão de conhecimentos em rede 

Lançada no XX Congresso Mundial sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Frankfurt, a OSHwiki é 

a primeira plataforma Web que permite aos utilizadores compilar e partilhar de forma colaborativa 

conhecimentos em matéria de SST, proporcionando à comunidade SST uma nova forma de trabalho 

em rede em linha. Os artigos são escritos unicamente por autores credenciados a fim de manter a 

autoridade e integridade do sítio Web. A OSHwiki foi concebida para prestar informação fidedigna sobre 

todos os grandes temas relacionados com a SST, e está sempre a receber novos artigos. O lançamento 

suscitou muito interesse e cobertura mediática, e mais de 100 novos autores foram credenciados em 

2014. 

 

6 Trabalho em rede e comunicação 

Pela primeira vez, em 2014, a Campanha 

Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis foi 

apoiada por uma campanha integrada de 

comunicação social, incluindo produtos de 

campanha especificamente desenvolvidos 

para as redes sociais, tais como infográficos 

e vídeos. Os números iniciais foram muito 

encorajadores: nos primeiros quatro meses 

após o lançamento da campanha, o número 

de visitas ao sítio Web foi três vezes superior 

ao registado no mesmo período durante a 

campanha anterior.  

No início deste ano, a conta da EU-OSHA no 

Youtube contava com bem mais de 1000 

XX Congresso Mundial sobre Segurança e Saúde no Trabalho 
2014, Frankfurt 

http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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subscritores, a sua página no Facebook tinha mais de 17 000 likes, a sua conta do Twitter contava com 

11 500 seguidores e a do LinkedIn com 5 290 — todos os números aumentaram substancialmente em 

relação ao ano anterior. 

Um protótipo do novo sítio Web da Agência foi demonstrado no XX Congresso Mundial sobre 

Segurança e Saúde no Trabalho realizado em Frankfurt em agosto, em antecipação ao lançamento do 

novo sítio Web institucional em 2015. Entretanto, durante todo o ano de 2014, foram publicados 46 

«Web teasers» para promover publicações, atividades e eventos, e foram efetuadas 11 postagens em 

blogues sobre assuntos atuais. 

Em termos de trabalho em rede à escala internacional, o financiamento do projeto da EU-OSHA para 

ajudar os países cobertos pelo Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) terminou em 30 de 

novembro de 2014. Esse apoio incluía a prestação de informação, a tradução de materiais 

fundamentais e apoio financeiro aos pontos focais para cobrir as despesas de deslocação a seminários 

e reuniões. A Agência presta igualmente apoio mediante o aumento da visibilidade dos pontos focais 

nacionais, por exemplo, enviando oradores de renome da EU-OSHA a conferências em países 

abrangidos pelo IPA. Procurou-se angariar fundos adicionais para assegurar a continuidade do projeto 

em 2015 e nos anos seguintes. 

Em fevereiro de 2014, a EU-OSHA iniciou um novo projeto financiado ao abrigo da Política Europeia 

de Vizinhança (PEV), que oferece a 16 países parceiros a sul e este da UE a oportunidade de construir 

uma relação privilegiada com a UE. Como parte desta iniciativa, os países parceiros podem participar 

no trabalho de agências como a EU-OSHA. A Agência estabeleceu contactos no contexto da 

Vizinhança Europeia, realizaram-se visitas a uma série de países e estão a ser traduzidos materiais 

fundamentais para a língua dos países parceiros. Em 2015, serão realizados em Bilbau seminários e 

workshops destinados a representantes de países PEV. 
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COMO OBTER PUBLICAÇÕES DA UE 

Publicações gratuitas: 

 uma cópia  

através da Livraria da UE (http://bookshop.europa.eu); 

 mais de uma cópia ou cartazes/mapas:  

através das representações da União Europeia (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  

através das delegações em países terceiros 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.h(http://europa.eu/europedirect/index_en.ht

m) ou ligando para 00 800 6 7 8 9 10 11 (número de telefone gratuito a partir de qualquer 

lugar da UE) (*). 
 

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

hotéis podem cobrar essas chamadas) 

Publicações sujeitas a pagamento: 

 através da Livraria da UE (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#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/

