Informação para os inquiridos
O seu local de trabalho foi selecionado para participar num estudo internacional sobre saúde e
segurança no trabalho e como é gerido na prática. O estudo está a ser levado a cabo simultaneamente
em 33 países europeus e irá ajudar a descobrir, em que medida as pessoas em diferentes países que
têm uma responsabilidade na segurança e saúde no trabalho partilham os mesmos pontos de vista e
práticas.
O questionário abrange uma gama de tópicos e não é necessário um conhecimento especializado para
responder às questões. A maioria das pessoas que participa no estudo consideram-no uma experiência
interessante e agradável e esperamos que este também seja o seu caso. As entrevistas normalmente
demoram cerca de 20 a 25 minutos e, com certeza, esperamos poder contar com a sua cooperação.

Sobre a EU-OSHA
A Agência Europeia para Saúde e Segurança no Trabalho foi criada em 1996 como a organização
europeia oficialmente responsável pela informação sobre segurança e saúde no trabalho.
Leia mais sobre a Agência

Sobre o inquérito
O inquérito tem como objetivo ajudar os locais de trabalho em toda a Europa a lidar de forma mais
eficiente com a saúde e a segurança e a promover a saúde e o bem-estar dos empregados.
O entrevistador faz perguntas sobre as disposições postas em prática para gerir a segurança e saúde;
quais são consideradas as questões mais importantes e se questões como o stress estão entre elas. O
questionário depois investiga como está organizada e é gerida a saúde e a segurança, que apoios ou
conselhos estão disponíveis e se existem quaisquer problemas significativos.
Os legisladores a nível nacional e europeu irão utilizar a informação para desenvolver melhores políticas
e apoio mais eficiente para as empresas, a fim de tornar os locais de trabalho mais seguros, mais
saudáveis e mais produtivos.
Ao participar no inquérito, está a fornecer informação valiosa sobre a situação, necessidades e
expetativas que irão contribuir para melhorar as condições nos locais de trabalho dentro e fora da
Europa.

Confidencialidade
Toda a informação é tratada de forma confidencial e os resultados irão ser apresentados de forma
agregada para que seja garantido o anonimato dos inquiridos.
A Kantar – a empresa responsável por realizar o inquérito – é membro da ESOMAR e está vinculada
pelo seu Código Internacional sobre Pesquisa de Mercado e Social. A EU-OSHA é rege-se pelo
Regulamento (UE) N.º 2018/1725 sobre a proteção de indivíduos em relação ao processamento de
dados pessoais pelas instituições e órgãos comunitários.
Se tiver alguma dúvida sobre a confidencialidade das suas respostas ou sobre como o anonimato é
garantido na prática, contacte-nos através de esener@osha.europa.eu.

Quem está a realizar as entrevistas?
Os institutos nacionais que estão a realizar as entrevistas estão todos associados à Rede Kantar de
institutos de trabalho de campo. Os entrevistadores são todos altamente treinados e têm bastante
experiência em realizar inquéritos deste tipo.
Ver uma lista de centros nacionais

Aceder aos resultados
Os resultados do estudo anterior (ESENER-2) estão disponíveis no nosso site www.esener.eu. Neste
site, também poderá ver os primeiros resultados do novo estudo no início de 2020. Será publicado um
relatório detalhado em meados de 2020 e serão produzidos estudos de acompanhamento nos anos
seguintes. Todos os relatórios EU-OSHA estão disponíveis para descarregamento gratuitamente.
Ver publicações EU-OSHA

Apoio ao inquérito
O Conselho de Gestão da EU-OSHA é constituído por representantes de governos, empregadores e
sindicatos e, para além de darem o aval ao inquérito, estiveram envolvidos de perto no seu
desenvolvimento.
Ao nível europeu, o inquérito é apoiado por:

e por
Ver uma lista completa do Conselho de Gestão da EU-OSHA

Escolha do entrevistado
O seu local de trabalho foi aleatoriamente escolhido a partir de um registo empresarial para garantir que
temos uma imagem representativa de cada país.
Para os objetivos do nosso estudo, é importante que a pessoa entrevistada conheça a forma como as
questões de saúde e segurança são tratadas no seu local de trabalho. Não precisa de ser um
especialista em saúde e segurança, mas, idealmente, deverá estar envolvido nas decisões sobre as
medidas tomadas nesta área.

Quem está a pagar o inquérito?
A EU-OSHA está a financiar o inquérito em relação a 28 estados-membros da UE a partir do seu
orçamento operacional, mais a Islândia e Noruega como membros do EEE (Espaço Económico
Europeu); a Suíça cobre todos os custos da sua participação; a República da Macedónia e a Sérvia
estão incluídas, utilizando fundos do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IAP) da UE.

Mais informação
Poderá encontrar informação mais detalhada sobre o inquérito (apenas em inglês) em www.esener.eu

Envolver-se
Como parte das suas outras atividades de informação, a EU-OSHA está à procura de estudos de casos
ao nível do local de trabalho a fim de realçar abordagens ou soluções bem-sucedidas ou inovadoras
relativamente a riscos de saúde e segurança no trabalho. Se desenvolveu uma ação interessante e
gostaria de a partilhar através da EU-OSHA, contacte-nos através de esener@osha.europa.eu

Comentários
Forneça-nos os seus comentários e sugestões.

