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O que é a OIT
Agência das Nações Unidas
• A OIT apresenta-se como uma organização tripartida, que junta
representantes dos governos, empregadores e trabalhadores
• Nos primeiros anos a sua principal preocupação foi o
desenvolvimento de standards internacionais focados nas
condições de trabalho
• A primeira Convenção produzida em 1919 refere-se ao número
de horas de trabalho (8 horas dia, 48 horas semanais)
• Muitos aspectos da nossa vida quotidiana e de trabalho estão
regulados pelas Normas Internacionais de Trabalho
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JUNTOS NA CRIAÇÃO DE UMA CULTURA DE
PREVENÇÃO
DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
2015
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Porquê criar uma cultura de prevenção?
prevenção?

O DIREITO A UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E
SAUDÁVEL
DEVE SER RECONHECIDO COMO UM DIREITO HUMANO
FUNDAMENTAL
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Porquê criar uma cultura de prevenção?
prevenção?
Todos os anos:
• Mais de 2,3 milhões de mortes relacionadas com o trabalho
• Mais de 313 milhões de acidentes de trabalho não mortais
• Mais de 160 milhões de doenças não mortais relacionadas
com o trabalho
Custos humanos inaceitáveis
Constrangimentos económicos
(cerca de 4 por cento do PIB mundial)
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O que é uma cultura de prevenção na SST?
É uma cultura na qual:
• O direito a um ambiente seguro e saudável é respeitado a
todos os níveis
• Todos os intervenientes participam ativamente para
assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável
através de um sistema de direitos definidos,
responsabilidades e deveres
• É dada a maior prioridade ao princípio da prevenção
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Quais os elementos chave para criar uma cultura
de prevenção na SST?
A NÍVEL NACIONAL:
• Conceber e Implementar:
– Políticas de SST
– Legislação sobre SST
– Programas de SST
– Esforços conjuntos para a melhoria da recolha de dados e
de estatísticas sobre acidentes de trabalho e doenças
profissionais
– Apoiar a implementação da SST em PME e
microempresas na economia informal
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Quais os elementos chave para criar uma cultura
de prevenção na SST?

• Integração de uma abordagem sensível às questões de
género
• Educação e formação sobre SST e integração da SST no
ensino e na formação profissional
• Sensibilização para as questões da SST no local de
trabalho e no público em geral
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Quais os elementos chave para criar uma cultura
de prevenção na SST?
A NÍVEL DO POSTO DE TRABALHO
• Conceber e implementar políticas e programas de SST
• Estabelecer comissões de SST, para facilitar a cooperação
entre empregadores e trabalhadores para a prevenção dos
acidentes e doenças relacionadas com o trabalho
• Avaliação adequada e gestão dos riscos
• Acesso à informação e à formação
• Melhoria contínua do cumprimento da SST
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Quem são os principais parceiros envolvidos na
criação de uma cultura de prevenção ?
•
•
•
•
•
•

OIT
Governos e autoridades nacionais
Empregadores e as suas organizações
Trabalhadores e as suas organizações/sindicatos
Técnicos de SST e as suas Associações Profissionais
Instituições de Segurança Social
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Papel da OIT
PROTEGER OS TRABALHADORES CONTRA A DOENÇA, DOENÇAS
E LESÕES RELACIONADAS COM O TRABALHO
Através:
– Conceção de normas internacionais do trabalho
– Apoio aos Estados Membros na formulação de políticas de SST e
programas
– Cooperação técnica e serviços de consultoria
– Promoção de formação, educação e investigação
– Trabalho em rede e sensibilização
–
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Principais Instrumentos da OIT na área da SST
Principais Convenções sobre SST
•

Convenção ( n.º 155 ) relativa à segurança, à saúde dos trabalhadores e
ao ambiente de trabalho] e Protocolo de 2002 Ratificada em 1985

•

Convenção ( n.º 161 ) relativa aos Serviços de Saúde no Trabalho

•

Convenção ( n.º 187) relativa ao Quadro promocional mundial da
segurança e saúde no trabalho.
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O papel dos Governos
ASSEGURAR UMA BOA GOVERNAÇÃO DA SST
Através:
• Desenvolvimento da Legislação sobre SST
• Estabelecimento de organismos nacionais tripartidos para
consulta e colaboração
• Avaliação e melhoria do sistema nacional de SST
• Conceção e implementação de políticas e programas de SST
• Assegurar o cumprimento
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O papel dos Empregadores
A Nível Nacional
• Participar através das suas organizações em instituições
nacionais tripartidas sobre SST
A Nível Nacional do Local de Trabalho
• Conceber e implementar uma política de SST no local de
trabalho
• Promover a participação dos trabalhadores e envolvimento
na implementação de medidas de prevenção
• Avaliar e gerir os riscos
• Organizar serviços de segurança e saúde no trabalho
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O papel dos Trabalhadores
A Nível Nacional
• Participar através das suas organizações em instituições
nacionais tripartidas sobre SST
A Nível do Local de Trabalho
• Cooperar com os empregadores e participar em comissões
de SST
• Seguir instruções e procedimentos de segurança e saúde
• Reportar qualquer acidente ou lesão relacionado com o
trabalho e situação perigosa
• Pedir e participar em atividades de formação e de
consciencialização para as questões de SST
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O papel dos técnicos de SST
• Conceber e implementar programas de prevenção
• Ajudar os empregadores e os trabalhadores na avaliação e
gestão dos riscos
• Monitorizar o ambiente de trabalho e as práticas
• Prestar aconselhamento sobre SST
• Fornecer informação, formação e educação
• Conceber e gerir sistemas de vigilância
• Organizar serviços de primeiros socorros/assistência médica
de emergência
• Encaminhar para cuidados de saúde e reabilitação
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O papel da segurança social
• Apoiar a melhoria da comunicação, da recolha de dados e
análise sobre acidentes e doenças profissionais
• Melhorar os sistemas de tratamento e indemnização
• Facilitar o regresso ao trabalho depois de lesões e de
doenças
• Corresponder os prémios de seguro a desempenhos
saudáveis e seguros
• Disseminar informação sobre SST
• Conceber e gerir sistemas de vigilância
• Promover a saúde no local de trabalho
Ana Santos

JUNTEJUNTE-SE A NÓS NESTE ESFORÇO

VISITE O SITE
http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
www.ilo.org/safeday
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