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✓Visão e compromisso da OIT com a SST

✓Ação  e instrumentos da OIT para a constante 
promoção da SST

✓ Novos e velhos desafios  

✓ Caminho a seguir

Um passo em frente na cultura de 
prevenção em SST
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• Desde 1919: promoção da justiça social, 
direitos humanos e laborais
internacionalmente reconhecidos;

• Única agência tripartida das Nações Unidas
(187 Estados Membros);

• Estabelece normas do trabalho, desenvolve
políticas e programas que promovem a 
Agenda do Trabalho Digno

• Globalização justa (dimensão social);   
Futuro do trabalho e

• Recuperação centrada nas pessoas

OIT



Condições de trabalho seguras e saudáveis são 
fundamentais  para um TRABALHO DIGNO*

IGUALDADE

Direitos  
Laborais

Proteção 
social

Diálogo 
social

Emprego

Ambientes de 
trabalho seguros e 
saudáveis

Proteção trabalhadores 
famílias

AT e DP, Mortais e 
incapacitantes

* Declaração do centenário da OIT para o futuro do trabalho



>40 instrumentos  normativos (atualizados) sobre SST

Abrangentes/flexíveis

Estado da evolução do trabalho e das realidades nacionais)

Proteção contra riscos específicos
Ex:  C 190 sobre violência e Assédio, 2019
C 162 sobre Amianto, 1986

Disposições gerais
Ex: Convenções fundamentais e 
respetivas recomendações

Proteção contra riscos em setores 
específicos de atividdade   

Ex: Convenção (N.º 167) sobre Segurança 
e Saúde na Construção

Proteção de grupos específicos de 
trabalhadores

C155
Convenção sobre a 
Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores

e  respetiva 
recomendação R164

C187
Quadro Promocional 
de SST

e respetiva 
recomendação R197

Ex: Convenção (N.º 78) sobre exame 
médico de aptidão de crianças e 
adolescentes (trabalhos não industriais)

Ação normativa da OIT e a SST



A visão da OIT 
SST um Direito
Fundamental

• Priorizar prevenção dos acidentes
doenças relacionadas com o 
trabalho

• Investimento adequado na 
segurança e Saúde no Trabalho,  

• criação e reforço de uma cultura
de prevenção, 

• Contribuem para proteger a 
saúde, a qualidade de vida das 
pessoas, a produtividade das 
empresas, como também a 
sustentabilidade das economias. 



Conferência Internacional do Trabalho, 110ª Sessão, jun 2022

“Ambientes de trabalho seguros e saudáveis”  
Um princípio e um direito fundamental no 
trabalho  

✓ Decisão histórica
✓ Emendas a Documentos Fundamentais: Declaração da OIT sobre 

Princípios e direitos fundamentais (1998); Declaração sobre 
Justiça Social para uma Globalização Justa (2008) e o Pacto Global 
para o Emprego (2009)

✓ Todos os estados membros da OIT -Dever solene de respeitar 
promover e concretizar (de acordo com a Constituição da OIT) os 
princípios  que regem o direito fundamental a trabalhar em 
condições/ambientes seguros e saudáveis quer tenham ratificado 
ou não estas convenções

Resolução sobre a inclusão da SST* no Quadro da OIT de 
princípios e direitos fundamentais no trabalho
(11ª sessão CIT, 2022)



Segurança e Saúde nos Referenciais Internacionais

Apelo mundial à ação Para 
uma recuperação da crise 
da COVID-19 centrada nas 
pessoas que seja inclusiva, 

sustentável e resiliente

(OIT, 2021)

Resolução sobre a 
inclusão da SST* no 

Quadro da OIT de 
princípios e direitos 

fundamentais no trabalho

(11ª sessão CIT, 2022)

Constituição da OIT 
(1919) e Declaração de 
Filadélfia
(1944)

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 
(ONU, 1948)

Normas Internacionais do 
Trabalho  (OIT desde
1919)

Estratégia Global da 
OMS sobre Saúde no 
Trabalho para todos
/1994-2000

Declaração da OIT
sobre os princípios e
direitos fundamentais 

no trabalho (1998)

Agenda para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 2030 
(ONU, 2015)

Pacto Internacional
sobre os Direitos
Económicos Sociais
e Culturais (ONU, 
1976

Declaração sobre 
Justiça Social para 
uma globalização 
Justa



Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho

1º liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva;

2º a eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou obrigatório;

3º a abolição efetiva do trabalho infantil;

4º a eliminação da discriminação em relação ao 
emprego e à ocupação.

5º ambientes de trabalho seguros e saudáveis



Convenções Fundamentais

C 29- sobre o trabalho forçado, 1930
C125- Abolição efetiva do trabalho forçado, 1957
C87- sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical, 
1948
C98 - sobre o direito de organização e negociação coletiva, 1949
C100- sobre a igualdade de remuneração, 1951
C111- sobre a discriminação no emprego e na profissão, 1958
C138- sobre a idade mínima, 1973
C182- sobre as piores formas de trabalho infantil, 1999

C155- sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, 1981
C187 – Sobre o quadro promocional de SST, 2006



Além do Tripartismo: Consulta e participação no centro das normas
fundamentais sobre SST

• Convenção (N.º155) sobre a Segurança e  Saúde dos Trabalhadores, 1981

• A adoção de uma política nacional de SST (formulada; implementada e revista em consulta 
parceiros sociais que:

• promove a comunicação e a cooperação em diferentes níveis (das empresas ao nacional)
• estabelece funções/ responsabilidades específicas em matéria de SST de autoridades públicas, 

empregadores, trabalhadores e outras entidades, considerando o caráter complementar dessas 
responsabilidades

• Ao nível das empresas, estabelecimento das ações necessárias para:
• Capacitar trabalhadores e respetivos representantes para cooperarem com os empregadores na 

área da SST
• Disponibilizar formação e informação adequadas
• Possibilitar o questionamento, e a consulta dos trabalhadores/ representantes sobre todos os

aspetos de SST relacionados com o seu trabalho



Obrigação dos empregadores de assegurar que os locais de trabalho não têm riscos para a 
saúde e a segurança; Promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável 

Artigo 16.o, n.º 1, da C155, n.º 2 do artigo 3.º da C187 e artº 18.º da C184-

O Direito a trabalhar em 
ambientes seguros e saudáveis

“Verificando-se que um número de  trabalhadoras  rurais das plantações de chá
e nos pomares de nozes de macadâmia alegaram que foram sujeitas a violência 
de género, incluindo violação e assédio sexual, de acordo com a IUF,  
especialmente as trabalhadoras com contratos sazonais precários
são forçadas a submeter-se às exigências de favores sexuais de 
supervisores com medo de perder o emprego. A IUF solicita que o 
Comissão convida Governo do Malawi a aceitar cooperação técnica da OIT para 
abordar a questão da violência e do assédio de género nas plantações de chá do 
Malawi. Registando com séria preocupação a gravidade destas alegações, a 
Comissão solicita ao Governo que forneça as suas observações a este respeito”.

In Relatório do Comité de Peritos sobre 

aplicação de convenções e Recomendações, OIT 2022



Princípios 
básicos
consagrados nas 
NIT sobre SST



Um Sistema de Deveres e de Deveres

Normas internacionais do 
trabalho

Política, Legislação  
regulamentação 
nacional de SST

Disposições, regras, procedimentos

Fiscalização/ ação 
inspetiva/ execução da 
lei/instâncias  judiciais

Cumprimento  
obrigações legais

Ex: Comunicação de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais

Convenções e Protocolos (vinculativos) 
(Recomendações não são vinculativas)

Sistemas de controlo/aplicação da 
Lei

Ex: Regimes Jurídicos  de Promoção da 
SST, Proteção e Reparação de 
Acidentes e Doenças Profissionais

Ex: Avaliação de riscos nos 
locais de trabalho por parte 
das entidades 
empregadoras

Decreto-Lei n.º 44148, de 6 de janeiro de 
1962 ( aprova a ratificação da C81)

Artº 14º 
“A Inspeção do trabalho deverá ser 
informada dos acidentes de trabalho e dos 
casos de doenças profissionais pela forma e 
nos casos prescritos ma legislação nacional”

Ex: C81 sobre a Inspeção do Trabalho, 
na Indústria e no comércio 1947

https://dre.pt/application/file/642473


O caminho a Seguir
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Cultura de Prevenção
Convenção (N.º187) sobre o Quadro Promocional de Segurança e Saúde no Trabalho

✓direito a trabalhar em ambientes seguros e saudáveis é respeitado em todos os níveis, 

✓governos, empregadores e trabalhadores participam ativamente para assegurar ambientes 
de trabalho seguros e saudáveis

✓com base num sistema de direitos, responsabilidades e deveres, 

✓o primado da prevenção é aceite consensualmente como prioridade máxima.
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Um mundo do trabalho em rápida 
transformação novos e velhos desafios para a 
SST



Doenças e acidentes de trabalho -responsáveis pela morte de 1,9 
milhões de pessoas em 2016, 

Doenças não transmissíveis foram responsáveis por 81 % das mortes. 
Maiores causas de morte foram a doença pulmonar obstrutiva crónica 
(450.000 mortes); AVC (400.000 mortes) e doenças cardíacas isquémicas 
(350.000 mortes). 

Acidentes de trabalho causaram 19 por cento das mortes (360.000 
mortes)

As mortes por doenças cardíacas e AVC associadas à exposição a 
longas horas de trabalho aumentaram 41% e 19%, respetivamente. 
Isso reflete uma tendência crescente neste fator de risco 
ocupacional relativamente novo e psicossocial

WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of 
Disease and Injury, 2000-2016: Global Monitoring Report”,

Um longo caminho…..

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021002208?utm_source=Klix.ba&utm_medium=Clanak


Cultura de prevenção: 

C155 e C187

Princípio do primado 
da prevenção (e 
hierarquia dos 

controlos)

Abordagem 
sistémica – Nível 

nacional e ao Nível 
das empresas

Participação e 
diálogo  

empregadores e 
trabalhadores

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada 
ao abrigo da CC BY-NC

https://freepngimg.com/png/80915-dialogue-business-administration-relations-social-organization-public
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Anteciparos riscos

Identificar e 
Mapear os
perigos

01

Probabilidade
exposição
risco

02

Níveis de risco
PXG 

03

Avaliar o que 
é que já foi
feito

04

O que  é 
necessário
fazer?

05



Abordagem Sistémica 

Ao nível das empresas

Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança  e 
Saúde no Trabalho
(SGSST-OIT 2001)



• Comunicação aberta e 
diálogo entre 
trabalhadores e 
empregadores, onde 
os trabalhadores se 
sentem confortáveis 
partilhando os seus 
pensamentos sobre 
incidentes e 
preocupações. 

• Liderança e 
compromisso com a 
SST por  parte dos 
empregadores e a 
administração de topo

22

Patológica

Reativa

Planeada

Proativa

Geradora

empregadores e trabalhadores não se 
importam com a violação das regras de 
segurança e saúde 

segurança torna-se importante apenas depois 
de um acidente

sistemas em vigor para gerir todos os 
risco

trabalhadores antecipam as situações de 
perigo para melhorar o ambiente de trabalho

A SST é incorporada nas formas de trabalhar 
e pensar (cultura dinâmica em SST 

Valores fundamentais
Envolvimento social

1. Justiça
2. Confiança
3. Sustentabilidade
4. Participação
5. Resiliência e 

flexibilidade
6. Desenvolvimento e 

Crescimento

 Influência na SST e no 
desempenho empresarial.

Fases de desenvolvimento



Benefícios de uma cultura positiva de Prevenção em SST

Fonte: OIT



"Enquanto o mundo continua a lutar com o 
impacto da crise da COVID-19 e a recuperação 
desigual, a segurança e saúde no trabalho 
continua a estar na vanguarda das respostas dos 
países. As lições retiradas desta crise sobre a 
importância do diálogo social no reforço da 
segurança e saúde a nível nacional e no local de 
trabalho devem ser aplicadas a outros contextos. 
Isto irá contribuir para reduzir os valores  
inaceitáveis de mortespor acidentes e doenças 
profissionais que ocorrem todos os anos".

Guy Ryder 

Diretor geral da OIT
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Ana Paula Rosa
OIT- Lisboa

rosa@ilo.org

Obrigada pela atenção!

mailto:rosa@ilo.org

