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Locais de trabalho saudáveis 
para todas as idades 
O Centro Local do Nordeste 
Transmontano da Autori-
dade para as Condições de 
Trabalho (ACT) e a Uni-
dade de Saúde Pública da 
Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Nordeste vol-
taram, à semelhança do que 
aconteceu no ano passado, a 
unir sinergias no sentido de 
assinalar o Dia Nacional da 
Prevenção e Segurança no 
Trabalho - 28 de abril.
Este dia é comemorado em 
todo mundo desde 1996, 
como forma de homenagear 
as vítimas de acidentes 
de trabalho e de doenças 
profissionais.
Em Portugal, o dia 28 de 
abril foi instituído “Dia 
Nacional de Prevenção e 
Segurança no Trabalho” 
mediante Resolução da As-
sembleia da República n.º 
44/2001, cabendo à Autori-
dade para as Condições do 
Trabalho o cumprimento 
do recomendado nesta Res-
olução.
Com o intuito de assinalar 
este dia, a Unidade de Saúde 
Pública da ULS Nordeste e 
o Centro Local do Nordeste 
Transmontano da ACT as-
sociaram-se à Agência Eu-
ropeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho (PFN/
EU-OSHA) e realizam AS-
SIM, no próximo dia 27 de 
Abril, no Auditório Eng.º 
Alcínio Miguel da Esco-
la Superior de Tecnologia 
e Gestão de Bragança, o 
seminário Campanha Eu-
ropeia 2016-2017 - “Locais 
de trabalho saudáveis para 
todas as idades”.
Neste seminário estará pre-
sente a Agência Europeia 
para a Segurança e Saúde 
no Trabalho e também al-
guns especialistas na área da 
gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho, com a finali-
dade de sensibilizar a pop-
ulação para a importância 
de uma boa gestão da Segu-

rança e Saúde no Trabalho 
ao longo de toda a vida ativa, 
assim como da adaptação do 
trabalho às capacidades in-
dividuais, tanto no início da 
carreira profissional como 
quando esta chega ao fim. 
Gerindo adequadamente a 
Segurança e Saúde no Tra-
balho e prestando a devida 
atenção e cuidado à diver-
sidade da mão-de-obra, é 
possível envelhecer saudav-
elmente a trabalhar e chegar 
à reforma com boa saúde.
A campanha a desenvolver 
no biénio de 2016-2017 “Lo-
cais de Trabalho Saudáveis 
para todas as Idades” tem 
como objetivos: 
1. Promover o trabalho 
sustentável e o envelheci-
mento saudável desde o in-
ício da vida profissional;
2. Prevenir os problemas 
de saúde ao longo de toda a 
vida profissional;
3. Fornecer aos empre-
gadores e aos trabalhadores 
meios para gerir a segurança 
e saúde no trabalho no con-
texto do envelhecimento da 
população ativa;
4. Encorajar o intercâm-
bio de informações e boas 
práticas.

Por que é que este 
seminário é tão 
importante?

A idade oficial de reforma 
está a aumentar em vários 
Estados-Membros da União 
Europeia e, por isso, mui-
tos trabalhadores terão pela 
frente vidas profissionais 
mais longas, bem como uma 
exposição mais prolonga-
da aos riscos profissionais 
e à evolução do mundo do 
trabalho (por exemplo, mo-
dalidades de trabalho e am-
biente de trabalho flexíveis). 
Para evitar uma maior in-
cidência das doenças profis-
sionais, há que desenvolver 

esforços com vista a assegu-
rar condições de trabalho 
seguras e saudáveis ao longo 
de toda a vida profissional. 
A adaptação do trabalho às 
capacidades, competências 
e estado de saúde individ-
uais, bem como outros ele-
mentos da diversidade entre 
trabalhadores, como o géne-
ro, a idade, as deficiências, 
o estatuto de migrante, en-
tre outros fatores, deve ser 
um processo dinâmico e 
contínuo, baseado na aval-
iação dos riscos ao longo 
da vida profissional. Para o 
efeito, há que ter em conta 
as características associadas 
à idade, nas diversas faixas 
etárias, incluindo as poten-
ciais alterações das capaci-
dades funcionais e do estado 
de saúde.

“Assegurar um 
envelhecimento 
saudável no local de 
trabalho permite que 
os trabalhadores vivam 
bem, trabalhem bem e 
envelheçam bem.”

Quem pode participar? 

Todas as organizações, de 
qualquer dimensão ou setor, 
e pessoas a título individual 
são convidadas a partici-
par no seminário da cam-
panha “Locais de trabalho 
saudáveis para todas as 
idades”. 
A participação neste 
seminário é gratuita e su-
jeita a inscrição prévia at-
ravés do link: http://goo.gl/
forms/eCyFqnWF3I sendo 
limitada à capacidade do 
auditório.
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