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1 O que preocupa
os locais
de trabalho
na Europa?
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019. 

Fatores de risco mais frequentemente identificados (percentagem de locais de trabalho), 2014 e 2019

Fatores de risco

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Movimentos repetitivos
da mão ou do braço

Posição sentada prolongada
(Ponto introduzido em 2019)

Ter de lidar com clientes,
pacientes, alunos, etc. difíceis

Elevação ou deslocação
de pessoas ou cargas pesadas

2014 
%
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Risco de acidentes com máquinas 
ou ferramentas manuais 48 48

Pressão relativamente 
a prazos a cumprir 43 45

Risco de acidentes com 
veículos no trabalho 46 44

Calor, frio ou correntes de ar 36 37

Substâncias químicas ou biológicas 36 36

Risco acrescido de escorregões, 
tropeções e quedas 34 34

Posições que provoquem 
dores ou cansaço - 31

Ruído intenso 30 30

Horário de trabalho 
longo ou irregular 21 21

Comunicação ou cooperação 
fraca dentro da organização 16 18

2019

2014Risco de LME

Risco psicossocial
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

• Os locais de trabalho europeus estão mais 

preocupados com as lesões musculoesqueléticas 

(LME) e com os riscos psicossociais.

• Três dos quatro fatores de risco mais 

frequentemente identificados são riscos 

associados às LME. São frequentemente 

comunicados na maioria dos setores.

• «Posição sentada prolongada» é um novo 

ponto do Inquérito Europeu às Empresas 

sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER) 

2019 (anteriormente abrangido por «posições 

cansativas ou dolorosas»). É o segundo fator de 

risco mais frequentemente comunicado, o que 

indica que a consciência de estar sentado como 

fator de risco para a saúde está a aumentar. Por 

setor, é mais frequentemente referido nas finanças 

e seguros (93 % dos locais de trabalho no setor na 

UE27_2020), na informação e comunicação (92 %) 

e na administração pública (91 %).

• Os fatores de riscos psicossociais são mais 

frequentemente comunicados nos setores dos 

serviços, pelo que a terceira maior preocupação 

em geral, «ter de lidar com clientes, alunos e 

doentes difíceis», é particularmente relevante. 

A repartição por país fornece informações 

interessantes: a «pressão relativamente a prazos 

a cumprir» é o fator de risco mais elevado na 

Finlândia, na Suécia (74 % em ambos os casos) 

e na Dinamarca (73 %), e surge em segundo 

lugar nos Países Baixos (64 %). Será necessária 

uma análise mais aprofundada para demonstrar 

se este elevado nível de preocupação se deve à 

magnitude do risco ou ao nível de sensibilização 

entre os locais de trabalho desses países.

• Os locais de trabalho de maior dimensão indicam 

a presença de todos os fatores de risco com maior 

frequência do que os de menor dimensão.

Os locais de trabalho 
europeus estão 
mais preocupados 
com as lesões 
musculoesqueléticas  
e com os riscos 
psicossociais.
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2019.

Locais de trabalho que comunicam ausência de riscos, por dimensão (número de trabalhadores), 2019
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

• Quanto menor dimensão tiver o local de trabalho, 

mais provável é não comunicar fatores de risco 

em especial fatores de riscos psicossociais. Isto 

não significa que não existem fatores de risco; 

somente reflete a perceção do inquirido,  

e é provável que, em muitos casos, apenas não 

tenham consciência do que representa um risco 

para a segurança e saúde dos trabalhadores.  

A questão é particularmente preocupante entre 

os locais de trabalho de menor dimensão.

• Por país, as percentagens de locais de trabalho que 

não comunicam fatores de riscos psicossociais, são 

mais elevadas em Itália (50 %), na Eslováquia (44 %), 

na Lituânia (37 %) e na Bulgária (36 %).

• Por outro lado, e em consonância com as 

conclusões sobre a «pressão relativamente a prazos 

a cumprir» acima referidas, os locais de trabalho na 

Dinamarca (9 %), na Suécia (10 %) e na Finlândia (12 

%) são menos suscetíveis de comunicar ausência 

de fatores de riscos psicossociais. Mais uma vez, 

tal pode dever-se a uma maior prevalência de 

riscos ou a uma maior sensibilização para os riscos 

psicossociais nos países nórdicos.

• A indústria transformadora (39 %) e a agricultura 

(37 %) são os setores com as proporções mais 

elevadas de locais de trabalho que comunicam 

ausência de fatores de riscos psicossociais.

Um relatório com 
ausência de riscos 
indica provavelmente 
uma falta de 
sensibilização, e não 
um local de trabalho 
seguro e saudável.
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019.

(a) Entre os locais de trabalho 

que comunicam a presença 

de elevação ou deslocação de 

pessoas ou cargas pesadas.

(b) Entre os locais de trabalho 

que comunicam a presença 

de movimentos repetitivos 

da mão ou do braço.

Locais de trabalho que comunicam medidas para prevenir as LME, 2014 e 2019
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Lesões musculoesqueléticas relacionadas com 
o trabalho — que medidas estão em vigor?
• Tendo em conta a elevada proporção de locais 

de trabalho europeus que referem que as 

LME afetam a segurança e a saúde dos seus 

trabalhadores, é lógico analisar as medidas em 

vigor para as prevenir.

• Ao comparar as conclusões do ESENER 2019 com 

as de 2014, a primeira conclusão é que houve uma 

ligeira diminuição na proporção de locais de trabalho 

que comunicaram a adoção de tais medidas.

• Foi incluída uma nova medida preventiva no 

ESENER 2019, nomeadamente a possibilidade de 

as pessoas com problemas de saúde reduzirem o 

seu horário de trabalho, o que é referido por 54 % 

dos locais de trabalho inquiridos na UE27_2020. 

Embora os outros quatro itens se centrem 

nas LME, este novo elemento é uma medida 

preventiva mais ampla e, juntamente com os 

outros, dá uma indicação mais clara do grau de 

adoção de medidas preventivas, destinadas a 

promover uma vida profissional sustentável.

• A imagem por setor é muito diversificada. As 

atividades de saúde humana e ação social e 

outras atividades de serviços ocupam um lugar 

de destaque quando se trata da possibilidade  

das pessoas com problemas de saúde reduzirem 

o seu horário de trabalho. A construção é um 

dos principais setores que disponibilizam 

equipamentos para ajudar na elevação ou 

deslocação e rotação de tarefas, a fim de reduzir 

os movimentos repetitivos.

Registou-se uma 
ligeira diminuição 
na proporção de 
locais de trabalho 
que comunicam 
a adoção de 
medidas para 
prevenir as LME.
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se aos locais de trabalho nos 33 países que comunicam a presença de 
pelo menos um fator de risco psicossocial, de acordo com o ESENER 2019.
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Locais de trabalho que comunicam riscos psicossociais particularmente difíceis de gerir, por país, 2019
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

O stresse e os riscos psicossociais

O que está a impedir o avanço?

• Os dados sugerem que a sensibilização ainda não 

é suficientemente elevada, no que diz respeito 

aos riscos psicossociais. Analisando em pormenor 

a questão, o ESENER 2019 questionou nos locais 

de trabalho que comunicam a presença de riscos 

psicossociais se consideravam que são mais 

difíceis de gerir do que outros riscos de segurança 

e saúde no trabalho (SST).

• Os países que referem que estes tipos de riscos 

são mais difíceis de gerir são os países mais 

empenhados em enfrentá-los. São os mesmos 

países em que os inquiridos tendem a comunicar 

uma maior presença de riscos psicossociais e de 

medidas e procedimentos para os enfrentar.

Os países que 
referem que estes 
tipos de riscos são 
mais difíceis de gerir 
são os países mais 
empenhados em 
enfrentá-los.
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As conclusões sugerem  
que a sensibilização ainda  
não é suficientemente  
elevada no que diz respeito  
aos riscos psicossociais.
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

• No que diz respeito à dimensão do local de 

trabalho, à medida que aumenta a dimensão das 

empresas, aumenta também a percentagem de 

inquiridos que consideram os riscos psicossociais 

mais difíceis de gerir do que outros riscos de SST.

• E por setor, os resultados mostram que os locais 

de trabalho nos setores da saúde humana e 

ação social e da educação são precisamente 

os mais suscetíveis de comunicar a existência 

de procedimentos para prevenir os riscos 

psicossociais, tendem também a considerá-

los mais difíceis de gerir. Em contrapartida, 

os locais de trabalho nas indústrias extrativas, 

no alojamento e nos serviços de restauração 

não consideram os riscos psicossociais 

particularmente difíceis de gerir, e raramente 

referem a existência de medidas para os prevenir.

• Não é possível tirar conclusões definitivas sobre 

os efeitos causais de um inquérito transversal 

como o ESENER, mas estes resultados sugerem 

que a gestão dos riscos psicossociais é 

considerada mais difícil por aqueles que  

os gerem efetivamente.
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se aos locais de trabalho na UE27_2020 que comunicam a presença de, pelo menos, um fator de risco psicossocial 
e que consideram que são mais difíceis de resolver do que outros riscos, de acordo com o ESENER 2019.

Locais de trabalho que comunicam fatores que tornam os riscos psicossociais 
mais difíceis de gerir, por dimensão (número de trabalhadores)
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• A relutância em falar abertamente sobre as 

questões é claramente a principal dificuldade em 

lidar com os riscos psicossociais.

• Mais uma vez, as constatações por país revelam 

algumas exceções, e a dificuldade mais 

frequentemente assinalada nos locais de trabalho 

na Bulgária, na Croácia, em Portugal e na Roménia 

é uma falta de sensibilização dos inquiridos, ao 

passo que em Chipre e na Grécia se trata de uma 

falta de apoio especializado.

• Por setor, a relutância em falar abertamente sobre 

as questões é identificada com menos frequência 

pelos locais de trabalho nos setores da educação 

e da saúde humana e ação social, embora 

continue a ser a principal dificuldade.

A relutância em 
falar abertamente 
sobre as questões, 
é claramente a 
principal dificuldade 
em lidar com os 
riscos psicossociais.
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020 que empregam 20 ou mais pessoas, de acordo com o ESENER 2019. Apenas os locais de trabalho que 
referem «ter de lidar com clientes, doentes, alunos difíceis, etc.» como fator de risco foram questionados se dispunham de procedimentos para prevenir a violência.

Percentagens de locais de trabalho que comunicam dispor de procedimentos para prevenir riscos psicossociais, por setor, 2019
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Que medidas estão a ser tomadas?

• O ESENER 2019 questionou nos locais de 

trabalho que empregavam 20 ou mais 

pessoas se dispunham de planos de ação 

ou procedimentos para fazer face aos riscos 

psicossociais. Os procedimentos comunicados 

mais frequentemente são de combate à violência. 

Estes procedimentos estavam instaurados em 51 

% dos locais de trabalho que comunicaram «ter 

de lidar com clientes, pacientes, alunos difíceis, 

etc.» como um fator de risco.

• Naturalmente, as conclusões variam consoante 

os setores, mas os locais de trabalho no setor 

da saúde humana e ação social e da educação 

destacam-se como os mais proativos quando se 

trata de dispor de procedimentos para combater 

os riscos psicossociais.

• Por país, esses procedimentos são mais 

frequentemente comunicados por locais de 

trabalho na Irlanda e nos países nórdicos.

Os setores da saúde 
humana e ação 
social e da educação 
são proativos na 
luta contra os riscos 
psicossociais.
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2019.

Locais de trabalho que comunicam medidas para prevenir riscos psicossociais, por dimensão (número de trabalhadores), 2019
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• Proporcionar aos trabalhadores o poder 

discricionário quanto à forma como realizam o 

seu trabalho — um novo item do ESENER 2019 

— é a medida mais frequentemente comunicada 

pelos locais de trabalho para tentar prevenir os 

riscos psicossociais, em especial entre as micro e 

pequenas empresas. Curiosamente, de todas as 

medidas, esta é a única para a qual a proporção 

de locais de trabalho que comunicam a sua 

utilização diminui à medida que aumenta a 

dimensão do local de trabalho.

• Por país, a Finlândia (91 %), Malta (85 %) e a 

Suécia (82 %), apresentam as percentagens mais 

elevadas de locais de trabalho que comunicaram 

tais medidas, enquanto a Itália (49 %), a Chéquia 

(54 %) e a Eslováquia (56 %) são as mais baixas.

• Em todos os locais de trabalho de diferentes 

dimensões, a medida menos frequentemente 

comunicada para prevenir os riscos psicossociais 

é a intervenção em caso de horas de trabalho 

excessivamente longas ou irregulares (29 % dos 

locais de trabalho). As proporções mais baixas de 

locais de trabalho que comunicam a utilização 

desta medida estão na Eslováquia (10 %), na 

Polónia (12 %) e na Eslovénia e Bulgária (14 %), 

enquanto as mais elevadas estão na Alemanha 

(47 %) e na Irlanda (45 %).

• É mais provável que os locais de trabalho no setor 

da saúde humana e ação social apliquem  tais 

medidas, em contraste com os setores da energia 

(produção e distribuição de eletricidade, gás, 

vapor e ar frio), agricultura, silvicultura e pesca.

Apenas 29 % das 
empresas declaram que 
interviriam para impedir 
que os trabalhadores 
trabalhassem com 
horários excessivamente 
longos.
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2 Digitalização —
uma questão
emergente de
segurança e saúde
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Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2019.

Locais de trabalho onde são utilizadas tecnologias digitais, 2019
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• O ESENER 2019 incluiu uma nova secção sobre 

o impacto da digitalização na segurança e na 

saúde dos trabalhadores. Como se esperava, existe 

uma grande diversidade no que diz respeito aos 

tipos de tecnologias digitais comunicados pelos 

inquiridos. Os computadores pessoais em locais de 

trabalho fixos e computadores portáteis, tablets, 

smartphones ou outros dispositivos móveis são 

frequentemente comunicados em todos os setores 

de organizações de diferentes dimensões.

• Outras tecnologias (mais sofisticadas) são 

comunicadas com maior frequência pelos locais 

de trabalho de maior dimensão.

• Apenas 6 % dos locais de trabalho inquiridos na 

UE27_2020 comunicaram não utilizar qualquer das 

tecnologias digitais mencionadas no questionário.

• Há algum debate sobre o potencial impacto da 

utilização de tais tecnologias na segurança e 

saúde dos trabalhadores? Menos de um em cada 

quatro locais de trabalho (24 %) refere ter tido tais 

debates, correspondendo as percentagens mais 

elevadas à Hungria (58 %) e à Roménia (42 %). 

Por setor, este tipo de discussão foi comunicado 

com maior frequência pelos locais de trabalho no 

domínio da informação e comunicação (31 %) e 

das finanças e seguros (31 %).

Apenas 6 % dos 
locais de trabalho 
declararam não 
utilizar qualquer das 
tecnologias digitais 
mencionadas no 
questionário.
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020 que comunicam a utilização de, pelo menos, um tipo de tecnologia digital, de acordo com o ESENER 2019.

Locais de trabalho que comunicam debate por tipos de tecnologia, 2019
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Debate sobre o potencial impacto da tecnologia digital na SST

• O debate sobre os potenciais impactos na 

SST é mais frequentemente comunicado 

entre os locais de trabalho que utilizam 

dispositivos portáteis (51 %) e máquinas, 

sistemas ou computadores de monitorização do 

desempenho dos trabalhadores (38 %).

• E quais são esses possíveis impactos?  

A necessidade de formação contínua para 

manter as competências atualizadas surge em 

primeiro lugar. Segundo 77 % dos locais de 

trabalho inquiridos na UE27_2020, este é o maior 

impacto em todos os setores, aumentando 

com a dimensão das empresas. Em seguida, 

os maiores impactos são a posição sentada 

prolongada (65 %) e uma maior flexibilidade para 

os trabalhadores no que diz respeito ao local de 

trabalho e ao tempo de trabalho (63 %).

O aumento da intensidade 

de trabalho ou da pressão de 

tempo foi referido, em particular, 

pelos inquiridos que referiram 

a utilização de máquinas, 

sistemas ou computadores para 

monitorizar o desempenho dos 

trabalhadores.
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Nota: Os dados dizem respeito a todos os locais de trabalho na UE27_2020, que comunicam (1) a utilização de, pelo menos, uma 
tecnologia digital e (2) discutem o seu impacto sobre a segurança e saúde dos seus trabalhadores, de acordo com o ESENER 2019.

Impactos mais frequentemente discutidos sobre a segurança e a saúde por tipo de tecnologia, 2019
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• Posição sentada prolongada, a necessidade de 

manter as competências atualizadas e o excesso 

de informação são geralmente comunicados em 

relação a todos os tipos de tecnologia, ao passo 

que o aumento da intensidade de trabalho ou da 

pressão de tempo foi referido, em particular, pelos 

inquiridos que referem a utilização de máquinas, 

sistemas ou computadores para monitorizar o 

desempenho dos trabalhadores.

Em 85 % dos locais 
de trabalho onde são 
utilizados robôs, assinala-
se a necessidade de 
uma formação contínua 
devido à utilização de 
tal tecnologia e ao seu 
impacto na SST.
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3 Quem sabe mais
sobre segurança
e saúde nos locais de
trabalho europeus?
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, ESENER 2019.

Quem sabe mais sobre SST nos locais de trabalho, por dimensão do local de trabalho (número de trabalhadores)
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• Ao analisar a gestão da SST, é importante 

descobrir «a pessoa que melhor conhece 

a SST no local de trabalho». Esta é a pessoa 

entrevistada para o ESENER, e os resultados 

mostram diferenças claras (e lógicas) em função 

da dimensão do local de trabalho.

• Nos locais de trabalho de menor dimensão, é 

normalmente o empregador, o diretor-executivo 

ou o gestor das instalações que se ocupa da 

SST —, bem como a maioria das outras funções 

empresariais. À medida que aumenta a dimensão 

do local de trabalho, a SST tende a ser transferida 

para trabalhadores especializados, quer na área da 

segurança quer na área da saúde.

• Os «representantes dos trabalhadores 

encarregados da SST» têm um papel muito 

importante na informação e no envolvimento dos 

trabalhadores em relação à SST e, em particular, 

na forma como são distribuídos (ver página 60 

para mais informações sobre representantes de 

segurança e saúde).

• É revelador que quase um em cada cinco 

inquiridos — nas quatro classes de dimensão —  

se descreveu como «outro trabalhador 

responsável pela SST». Isto é significativo porque 

diz algo sobre a cultura de prevenção nestes 

locais de trabalho, em que não existe um perito 

nomeado para a SST disponível para responder ao 

inquérito (e, provavelmente, para lidar com a SST 

diariamente). Vale a pena salientar que também é 

o caso de locais de trabalho de maior dimensão.

Nos locais de trabalho 
de menor dimensão, 
é normalmente 
o empregador, o 
diretor-executivo ou o 
gestor das instalações 
que se ocupa da SST. 
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho nos 33 países, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019. Powered by Bing, © GeoNames, HERE, MSFT

Variação percentual dos locais de trabalho que realizam 
avaliações do risco regularmente, por país, 2014 e 2019

13 %

-2 %

-17 %

1 %EU27_2020

Variação
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Os locais de trabalho realizam avaliações do risco?

• Tendo em conta a informação apresentada sobre 

os fatores de risco, é importante estabelecer o 

grau de realização das avaliações do risco nos 

locais de trabalho, sendo que essas avaliações 

são o alicerce da abordagem europeia à SST, 

conforme especificado na Diretiva-Quadro da 

UE relativa à saúde e segurança no trabalho 

(Diretiva 89/391/CEE).

• Em constatações coerentes com as de 2014, 

três quartos (75 %) dos locais de trabalho na 

UE27_2020 para o ESENER 2019 indicaram que 

realizam regularmente avaliações do risco. Como 

seria de esperar, existe uma correlação positiva 

com a dimensão do local de trabalho.

Todas as empresas 
devem poder 
efetuar uma 
avaliação do risco 
básica utilizando 
apenas os seus 
trabalhadores.

https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive
https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive
https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive
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As conclusões do ESENER  
sobre avaliações do risco, 
embora não relatem sobre  
a qualidade, dão uma  
indicação sobre a cultura  
de prevenção nos locais  
de trabalho europeus
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• Tal como anteriormente, existem diferenças 

significativas no que respeita à proporção de 

locais de trabalho cujas avaliações do risco são 

realizadas sobretudo por trabalhadores internos. 

A classificação dos países varia significativamente, 

com destaque para a Suécia (85 % dos locais de 

trabalho, contra 66 % em 2014) e a Dinamarca (80 

%, contra 76 %). Por outro lado, as percentagens 

mais baixas verificam-se na Eslovénia (10 %), em 

Espanha (10 %) e na Hungria (14 %).

• Isto não nos diz nada sobre a qualidade destas 

avaliações do risco. Em alguns países, poderá 

existir uma obrigação legal de contratar serviços 

de SST para essas tarefas. Em princípio, e 

pressupondo que os responsáveis pelo trabalho 

estão na melhor posição para controlar os riscos, 

todas as empresas devem poder efetuar uma 

avaliação do risco básica utilizando apenas os 

seus trabalhadores.
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Por que razão estão
os locais de trabalho
a gerir a segurança
e a saúde? E por que
razão não o fazem?
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019.

Razões apresentadas pelos locais de trabalho para abordar questões de segurança e saúde, 2014 e 2019
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Por que razão estão os locais de trabalho a gerir a segurança e a saúde?

• Olhando para as razões que motivam os locais 

de trabalho a gerir a SST, o cumprimento da 

legislação é apontado como uma das principais 

razões para quase nove em 10 locais de 

trabalho na UE27_2020, um ligeiro aumento 

em comparação com 85 % em 2014. Existe uma 

correlação positiva com a dimensão do local de 

trabalho, enquanto, por país, as percentagens 

variam entre 70 % dos locais de trabalho na 

Dinamarca e 97 % em Portugal. 

• O segundo fator determinante mais importante 

para atuar em matéria de SST é «corresponder 

às expectativas dos trabalhadores ou dos seus 

representantes. Tal está muito em consonância 

com o resultado do ESENER 2019, que mostra que 

80 % dos locais de trabalho do realizam relatórios 

regulares de avaliações do risco associam os seus 

trabalhadores à conceção e aplicação de medidas, 

na sequência de uma avaliação dos riscos.

• Se por um lado «evitar coimas da Inspeção do 

Trabalho» surge como incentivo importante para 

a gestão da SST, é interessante interpretar este 

resultado no contexto dos locais de trabalho que 

comunicam ter recebido uma visita da Inspeção 

do Trabalho, conforme mostrado na página 42.

Quase 9 em 10 locais 
de trabalho na UE 
referem o cumprimento 
de uma obrigação 
legal, como uma das 
principais razões para a 
gestão da segurança e 
saúde no trabalho
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho nos 33 países, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019. Powered by Bing, © GeoNames, HERE, MSFT

Variação percentual nos locais de trabalho que comunicam visitas da Inspeção do Trabalho, 2014-2019 Variação

12 %

-3 %

-18 %

-8 %EU27_2020
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• Embora a fuga às coimas da Inspeção do Trabalho 

constitua um importante incentivo para a gestão 

da SST, desde 2014 que se tem verificado uma 

redução da proporção de locais de trabalho que, 

segundo relatos, tiveram uma visita da Inspeção 

do Trabalho nos três anos anteriores ao inquérito: 

41 % em 2019, contra 49 % em 2014.

• De facto, cinco países comunicaram uma 

tendência ascendente: Irlanda, Grécia, Estónia, 

Luxemburgo e Malta. As reduções foram mais 

significativas na Bélgica e na Dinamarca. A 

redução é evidente em todas as classes de 

dimensão e em todos os setores.

• Os locais de trabalho nas indústrias extrativas são 

os que têm maior probabilidade de intervenção 

da Inspeção do Trabalho (67 %), em contraste 

com as atividades profissionais, científicas e 

técnicas (21 %) e com as atividades financeiras e 

de seguros (22 %).

Entre 2014 e 2019, a 
proporção de locais de 
trabalho que referiram 
uma visita da Inspeção 
do Trabalho nos três 
anos anteriores, 
diminuiu em quase 
todos os países
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Nota: Os dados referem-se aos locais de trabalho na UE27_2020 que não realizam avaliações do risco regularmente, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019.

Razões apresentadas pelos locais de trabalho, para não realizarem avaliações do risco regulares, 2014 e 2019
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Não é necessário proceder a avaliações do risco? Porque não? 

• No que respeita aos locais de trabalho que não 

realizam avaliações dos riscos periódicas, as 

principais razões fornecidas para justificar esse 

facto são: «os perigos e os riscos são sobejamente 

conhecidos» (83 % das empresas) e «não há 

problemas dignos de registo» (80 %), tal como 

acontecia em 2014.

• Estes resultados representam 23 % dos 

locais de trabalho inquiridos, mas suscitam a 

questão de saber se esses locais de trabalho, 

nomeadamente os de menor dimensão, 

têm efetivamente menos problemas ou se 

apenas estão menos sensibilizados para os 

riscos no local de trabalho. Isto está muito em 

consonância com as questões relacionadas com 

a sensibilização (ou a falta de sensibilização) para 

os fatores de risco acima apresentados.

• Curiosamente, os locais de trabalho de menor 

dimensão referem com menos frequência do que 

os seus homólogos maiores que o procedimento 

é demasiado pesado.

• Os resultados são geralmente coerentes em 

todos os setores, embora os locais de trabalho 

nos domínios da educação, da administração 

pública, da defesa, da segurança social, das artes, 

do entretenimento e recreativo indiquem mais 

do que outros que faltam os conhecimentos 

especializados necessários (quase 50 % dos locais 

de trabalho em cada um dos três setores).

Os locais de trabalho 
de menor dimensão 
referem com menos 
frequência do que 
os seus homólogos 
maiores que o 
procedimento é 
demasiado pesado.
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5 Quais são as
dificuldades na
gestão da segurança
e da saúde?
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019.

Locais de trabalho que comunicam grandes dificuldades na abordagem da segurança e da saúde, 2014 e 2019
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O que dificulta a gestão da segurança e da saúde?

• A complexidade das obrigações legais continua 

a ser apontada como uma grande dificuldade 

em enfrentar a SST em 41 % dos locais de 

trabalho na UE27_2020, o que representa 

uma ligeira descida em relação aos 42 % 

registados em 2014. Mas, mais uma vez, é a 

desagregação por país que fornece informações 

particularmente valiosas para a análise.

• Embora se tenha registado uma ligeira 

diminuição das percentagens da maioria 

dos fatores, a falta de tempo ou de 

trabalhadores revela um aumento de 27 % 

para 33 %, tornando-se o segundo fator mais 

frequentemente comunicado. É o caso, em 

especial, dos locais de trabalho nos Países Baixos 

(39 %) e no Luxemburgo (36 %).

• Não houve grandes diferenças por setor.

Mais de um terço dos 
locais de trabalho 
refere a falta de tempo 
ou de trabalhadores 
como um obstáculo 
à gestão da SST, 
refletindo uma 
tendência crescente.
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho nos 33 países, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019. Powered by Bing, © GeoNames, HERE, MSFT

Variação percentual nos locais de trabalho, assinalando a complexidade das obrigações legais 
como uma grande dificuldade na abordagem da segurança e da saúde, por país, 2014-2019
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-2 %EU27_2020
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• As conclusões por país mostram uma imagem 

heterogénea da perceção da complexidade 

das obrigações legais. E isto acontece apesar do 

enquadramento legal comum na UE, conforme 

definido na Diretiva-Quadro da UE relativa à saúde 

e segurança no trabalho (Diretiva 89/391/CEE).

• Embora mais de metade dos locais de trabalho 

na Bélgica e em França considere as obrigações 

legais uma grande dificuldade em abordar 

a segurança e a saúde, as percentagens são 

substancialmente inferiores na Letónia, na 

Lituânia e na Finlândia.

• Constata-se a queda notável observada em Itália 

(de 67 % dos locais de trabalho em 2014 para 

43 % em 2019), o que ajuda a interpretar este 

indicador. Pode acontecer que, em vez de medir 

a complexidade das obrigações legais em si, 

esta questão se debruce sobre as alterações e 

atualizações da legislação, alterações que podem 

ser consideradas difíceis pelos inquiridos à 

medida que se adaptam aos novos requisitos. No 

caso da Itália, as conclusões de 2014 resultaram 

provavelmente da aplicação de importantes 

revisões da legislação italiana, que entraram em 

vigor a partir de 2011.

• Por outro lado, na Suécia verificou-se um aumento 

significativo que pode ser explicado pelas 

disposições relativas ao ambiente de trabalho 

organizacional e social (AFS 2015:4), que entraram 

em vigor em 31 de março de 2016. Contudo, requer 

uma análise mais aprofundada para confirmar a(s) 

causa(s) do aumento relatado desde 2014.

Em Itália, registou-
se uma redução 
notável da perceção 
de que a legislação 
complexa dificulta 
a gestão da SST.

https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive
https://osha.europa.eu/pt/legislation/directives/the-osh-framework-directive
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/publications/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154-foreskrifter/
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6 E quanto aos
trabalhadores?
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho que comunicam a utilização de medidas de prevenção de riscos 
psicossociais nos três anos anteriores ao inquérito nos 33 países, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019.

Powered by Bing, © GeoNames, HERE, MSFT

Variação percentual dos locais de trabalho que envolvem trabalhadores em 
medidas destinadas a fazer face aos riscos psicossociais, por país, 2014-2019

11 % 

-2 %

-14 %

-1 %EU27_2020

Diferença
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• No que diz respeito à participação dos 

trabalhadores, e centrando-se nos locais de 

trabalho que comunicaram a utilização de medidas 

de prevenção de riscos psicossociais nos três 

anos anteriores ao inquérito, 61 % dos inquiridos 

na UE27_2020 indicam que os trabalhadores 

desempenharam um papel na conceção e na 

criação de tais medidas, uma ligeira descida em 

comparação com 63 % em 2014.

• Uma vez mais, estas conclusões variam de 

país para país e, apesar de se terem registado 

aumentos em vários países desde 2014, outros 

registaram quedas claras nos últimos cinco anos, 

como a Lituânia, a Estónia e Chipre.

• Devido à natureza dos riscos psicossociais, 

as medidas nesta área deverão incluir um 

envolvimento direto dos trabalhadores e um grau 

particularmente elevado de colaboração de todos 

os atores no local de trabalho, mas os resultados 

sugerem que nem sempre assim é.

• A participação dos trabalhadores é considerada 

mais baixa nas indústrias extrativas (37 %),  

em contraste com o setor da saúde humana  

e ação social (77 %).

Apenas 61 % dos 
locais de trabalho 
declararam envolver 
os trabalhadores na 
conceção de medidas 
de prevenção de 
riscos psicossociais.
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Percentagens de locais de trabalho que comunicam formas de representação dos trabalhadores, 2014 e 2019

Conselho de empresa Representação sindical Representante em matéria de 
segurança e saúde
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Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho na UE27_2020, sendo a dimensão do local de trabalho dependente dos 
limiares nacionais para estas formas de representação, de acordo com o ESENER 2014 e o ESENER 2019.
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• Um representante para a segurança e saúde no 

trabalho é claramente a forma mais frequentemente 

comunicada de representação dos trabalhadores 

em 57 % dos locais de trabalho na UE27_2020, 

ligeiramente mais elevada do que em 2014.

• O setor da energia (produção e distribuição 

de eletricidade, gás, vapor e ar frio) (71 %), a 

educação (67 %) e as indústrias extrativas (67 

%) são os setores com maior probabilidade de 

apresentarem alguma forma de representação 

dos trabalhadores.

• Como era de esperar, estes resultados são 

determinados, em grande medida, pela dimensão 

do local de trabalho.

• No entanto, como se mostra mais adiante, é 

interessante saber mais sobre estes representantes 

em matéria de segurança e saúde e, em especial, 

sobre a forma como são nomeados.

De longe, a forma mais 
frequentemente comunicada 
de representação dos 
trabalhadores foi a  
nomeação de um 
representante para a 
segurança e saúde  
no trabalho.
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Percentagens de locais de trabalho sem forma de representação dos trabalhadores, por país

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho nos 33 países, dependendo a dimensão do local de trabalho 
dos limiares nacionais para estas formas de representação, de acordo com o ESENER 2019.

PAÍS %

Portugal 68

Letónia 63

Polónia 61

Grécia 60

Bélgica 57

França 56

Eslovénia 52

Países Baixos 51

Suíça 50

Hungria 49

Chipre 43

Macedónia do Norte 43

PAÍS %

Espanha 42

Malta 36

EU27_2020 36

Chéquia 34

Sérvia 34

Estónia 33

Croácia 33

Islândia 32

Luxemburgo 28

Áustria 27

Alemanha 26

Eslováquia 26

PAÍS %

Finlândia 25

Suécia 23

Dinamarca 22

Irlanda 22

Reino Unido 22

Itália 16

Noruega 14

Bulgária 11

Lituânia 11

Roménia 11
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• Curiosamente, mais de um terço dos locais 

de trabalho na UE27_2020 (36 %) não tinha 

qualquer destas formas de representação dos 

trabalhadores, sendo as percentagens mais 

elevadas em Portugal (68 %), na Letónia (63 %) e 

na Polónia (61 %).

• Por setor, o facto de não existir qualquer forma 

de representação dos trabalhadores é mais 

frequentemente referido entre locais de trabalho 

com atividades imobiliárias (50 %), atividades 

profissionais, científicas e  técnicas (49 %) e 

atividades de alojamento e restauração (48 %), 

por oposição à educação (19 %).

Mais de um terço dos 
locais de trabalho da 
UE declarou não ter 
qualquer forma de 
representação dos 
trabalhadores na SST.



60
Inquérito Europeu sobre Riscos Novos e Emergentes

Nota: Os dados referem-se a todos os locais de trabalho nos 33 países, dependendo a dimensão do local de 
trabalho dos limiares nacionais para estas formas de representação, de acordo com o ESENER 2019.

Powered by Bing, © GeoNames, HERE, MSFT

Percentagens de locais de trabalho em que os representantes da 
segurança e saúde são eleitos pelos trabalhadores, por país

80 %

44 %

8 %

38 %EU27_2020

Eleito pelos trabalhadores
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• Tal como acima referido, o ESENER 2019 tentou 

obter mais informações sobre os representantes 

em matéria de segurança e saúde no trabalho, 

questionando os locais de trabalho sobre a sua 

nomeação. As conclusões revelam uma imagem 

muito diversificada entre países, refletindo os 

diferentes quadros nacionais.

• Mais de metade (52 %) dos locais de trabalho na 

UE27_2020 referem ter um representante em 

matéria de segurança e saúde selecionado pelo 

empregador, correspondendo as percentagens 

mais elevadas à Alemanha e à Chéquia (83 % dos 

locais de trabalho).

• Cerca de um terço dos locais de trabalho 

inquiridos (38 %) comunicou que os seus 

representantes em matéria de segurança e 

saúde são eleitos pelos trabalhadores, sendo as 

percentagens mais elevadas na Finlândia e Itália 

(80 %) e na Suécia (75 %).

• É importante ter em consideração estes 

resultados para compreender adequadamente 

a natureza dos representantes em matéria de 

segurança e saúde, que difere significativamente 

entre países. Estritamente falando, não são 

sempre os representantes dos trabalhadores que 

são escolhidos pelos seus pares.

Em mais de metade 
dos locais de 
trabalho da UE, o 
representante dos 
trabalhadores em 
matéria de segurança 
e saúde é selecionado 
pelo empregador.
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• Trabalho no terreno: primavera e verão de 2019, em locais de 
trabalho com cinco ou mais trabalhadores, de organizações 
públicas e privadas, em todos os setores de atividade.

• 33 países: 27 Estados-Membros da UE, Islândia, Macedónia do 
Norte, Noruega, Sérvia, Suíça e Reino Unido.

• No total, foram inquiridos 45 420 locais de trabalho, ficando 
a resposta ao cuidado da «pessoa que mais sabe sobre 
segurança e saúde na empresa».

• As amostras nacionais de referência foram reforçadas em três 
países — financiadas pelas respetivas autoridades nacionais: 
Irlanda (+ 1 250), Noruega (+ 450) e Eslovénia (+ 300).

• Dados recolhidos principalmente através de entrevistas 
telefónicas assistidas por computador (CATI).

Metodologia do 
inquérito ESENER 2019
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Explore a visualização  
de dados do ESENER em: 
https://esener.eu

Quer saber mais?

https://esener.eu
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