
Balanço da Campanha 
 
 
 

Felgueiras, 4 de março de 2015 



Envolvimento dos parceiros 
sociais 

APICCAPS, CTCP, FESETE, SINDEQ e Academia 
do Design e Calçado 

 

• Compromisso de apoio à Campanha 
• Programa Enquadrador 
• Protocolo da Campanha 
• Comissão Técnica de Acompanhamento 
 
• Grupo de Trabalho 
 

 

 

Preparação da Campanha 



Premissas: 
 

• A melhoria das condições de segurança e saúde nos locais de trabalho 
insere-se no domínio da gestão global das empresas e consubstancia-se 
num processo de melhoria contínua; 

• A prevenção dos riscos profissionais exige uma abordagem estruturada 
nas seguintes ações: identificação dos perigos, avaliação dos riscos, 
definição e implementação das medidas mais adequadas de melhoria e 
avaliação dos resultados obtidos; 

• A promoção de melhores condições de segurança e saúde no trabalho é 
uma responsabilidade de empregadores e trabalhadores, sendo 
necessário valorizar a participação destes nos processos de consulta e de 
decisão;  

• A importância de convocar uma rede mobilizadora dos diferentes 
agentes de mudança; 

• A valorização do papel dos parceiros sociais e do tripartismo no 
desenvolvimento de uma cultura de segurança nos locais de trabalho. 

 

 

 

 

 

Programa enquadrador 



A promoção da melhoria contínua das 
condições de trabalho na indústria do 

calçado.  
 

Objetivo Estratégico 



• Combater (eliminar/reduzir/controlar) os riscos centrais para a segurança e 
saúde dos trabalhadores do setor com vista à redução da sinistralidade laboral 
e da incidência de doenças profissionais; 

• Reforçar o nível de cumprimento das prescrições legais relativas á prevenção 
dos riscos profissionais e das normas técnicas associadas; 

• Contribuir para a melhoria qualitativa e quantitativa da informação disponível 
para as empresas do setor e seus trabalhadores, acerca dos riscos profissionais 
inerentes ao processo produtivo e suas condicionantes;  

• Divulgar boas práticas em matéria de prevenção dos riscos profissionais no 
setor;  

•Promover o reforço da capacidade de intervenção dos parceiros sociais e 
institucionais do setor no domínio da prevenção de riscos e na melhoria dos 
níveis de bem-estar no trabalho;  

• Melhorar a capacidade de comunicação e de atuação da ACT e as 
competências dos seus profissionais.  

 

Objetivos Operacionais 



Atividades previstas 



Suportes de Comunicação 
 

 Pela ACT: 
• Logótipo da campanha 
• 5 cartazes – riscos químicos, ergonómicos, mecânicos e 
psicossociais (2000 exemplares) 
• 5 folhetos (dípticos) - riscos centrais da atividade +  divulgação 
genérica da campanha (50 000 exemplares) 
• banner – página eletrónica ACT  
• Área colaborativa da Campanha na intranet ACT 
• Roll-up com a imagem institucional da campanha 
 
  

 

Atividades realizadas 



Suportes de Comunicação 
 

Pela APICCAPS: 

• Circulares de divulgação da Campanha 

• Publicação periódica de  notícias da Campanha no Notícias da APICCAPS 

 Pelo CTCP: 

• Publicação periódica de  notícias da Campanha na CTCP newsletter 

• Banner alusivo á Campanha na página eletrónica do CTCP (divulgação 
eventos) 

Pela FESETE: 

• Guia sobre doenças profissionais na indústria do calçado. 

• Desdobrável e Cartaz A3 sobre tendinites.  

• Manual sobre o processo eleitoral de representantes dos trabalhadores 
para a Segurança e Saúde do Trabalho. 

• Divulgação de eventos da Campanha na página eletrónica 
(Inf@Campanha SST Calçado) 

Pelo SINDEQ 

• Divulgação de eventos da Campanha na página eletrónica 

 

 

 

 

Atividades realizadas 



Instrumentos de apoio a ações inspetivas e de 
informação a cargo da ACT 

 

• Instrumento de autodiagnóstico (online) 

• Lista de verificação das condições de trabalho na indústria do 
calçado 

• Lista de referenciais legais 

• Modelo de Relatório p/ planeamento e avaliação de ações de 
sensibilização 

• Modelo de Questionário de avaliação de ação de sensibilização 

• PowerPoint para apoio às ações de sensibilização dinamizadas pela 
ACT 

Atividades realizadas 



Seminário de lançamento da campanha 

 

12 de dezembro de 2013, no auditório do CTCP, em S. João 
da Madeira 

 
• assinatura do Protocolo entre todos os parceiros e ratificação pelo Sec. de 
Estado do Emprego 

• 183 participantes 

Atividades realizadas 



Dinamização/apoio a seminários, workshops e 
ações de informação 

 

 

 

 

 

Atividades realizadas 

  
Ações previstas Ações realizadas 

Nível de cumprimento 

do objetivo 

Ações de sensibilização/informação 30 43 143% 

  
Ações realizadas 

Promotores Peso 

relativo 
Total participantes 

N.º Horas 

2.2 Sensibilização de 

atores 21 21 57% 643 32 

2.3 Sensibilização de 

meio académico e 

escolar 
8 6 14% 161 12 

2.4 Sensibilização de 

meio escolar 

profissional 
14 5 29% 328 21 

Totais 43 32 (100%) 1132 65 



Dinamização/apoio a seminários, workshops e 
ações de informação 

 

• característica: dirigidas a públicos restritos, alcançando-se assim, 

um contacto mais próximo e informal com os seus destinatários. 
 

• exceção: Seminário “Da Investigação às Boas Práticas”, de 8 de 
outubro de 2014 em Guimarães (128 participantes) 
 

• Avaliação: 668 Questionários   

     - apreciação global: 79% avaliações positivas 

     - temática abordada:90% participantes satisfeitos/muito satisfeitos 

     - duração dos eventos: 83% consideraram adequada/bastante adequada 

     - documentação fornecida: 83% participantes satisfeitos/muito satisfeitos 

 

Atividades realizadas 



Outras ações de sensibilização e informação  
 

• artigos na imprensa nacional e internacional. 

• comunicados de imprensa sobre as iniciativas da Campanha, 
(origem ACT e/ou parceiros sociais) 

• distribuição de 1816 cartazes e 47.900 folhetos, em 
empresas, escolas, sindicatos e outras entidades (pela ACT e 
parceiros sociais) 

• ações de divulgação da Campanha nas reuniões das Direções 
sindicais e em empresas do setor 

• visitas técnicas personalizadas de prevenção em 70 
empresas do setor, por parte do CTCP 

 

 

 

 

Atividades realizadas 



Formação de inspetores e técnicos da ACT 
 

• ação de formação ministrada pelo CTCP, abrangendo 33 
inspetores do trabalho e técnicos superiores 

 

Questionário de autodiagnóstico às empresas 

• Produzido e divulgado online pelo CTCP, em parceria com a 
APICCAPS e a ACT 

• 420 empresas destinatárias, foram obtidas 33 respostas 

 

 

 

Atividades realizadas 



Ações inspetivas 

 
• Envolveram 32 inspetores do trabalho  

• 1ªs visitas: abril e maio de 2014 

• 2ªs visitas: setembro a novembro de 2014 

 

• Centro Local de Entre Douro e Vouga (S. João da Madeira), 
Unidade Local de Penafiel, Centro Local do Ave (Guimarães), 
Centro Local do Grande Porto, Centro Local do Alto Minho 
(Viana do Castelo), Unidade Local de Braga e Unidade de Apoio 
ao Centro Local do Oeste (Caldas da Rainha) 

  

 

 

Atividades realizadas 



Empresas visitadas quanto à sua dimensão 

 

 

Ação Inspetiva 

Dimensão das empresas visitadas (nº de 

trabalhadores) 

Número de empresas visitadas 

1-9 36 

10-49 74 

50-249 61 

+ de 250 4 

Total 175 



• meta estabelecida: 130 empresas 

• visitadas: 175 empresas, i.é. 135,50% 

• 9026 trabalhadores, sendo 3802 homens e 5224 
mulheres 

• 305 trabalhadores com  contrato de trabalho a 
termo 

 

 

Ação Inspetiva 



• Analisadas 2.723 situações no domínio da SST 

• 919 situações passíveis de melhoria  

Ação Inspetiva 
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Iniciativas de natureza científica  
 

• reuniões com docentes e responsáveis de estabelecimentos 
de ensino superior universitário e politécnico 

• acompanhamento trabalhos académicos relevantes para a 
melhoria do conhecimento disponível no contexto da 
Segurança e Saúde do Trabalho (trabalhos no âmbito de 
licenciaturas, pós-graduações, mestrados, e um 
doutoramento) no âmbito da indústria do calçado 

 

 

Atividades realizadas 



Avaliação qualitativa do impacto interno e 
externo da Campanha (janeiro 2015) 

 

• questionário de avaliação individual da participação dos 
inspetores do trabalho na Campanha. 

 

• questionário de avaliação da participação das empresas na 
Campanha. 

 

 

Avaliação da Campanha 



Avaliação do impacto interno 

 

• questionário com sete itens de apreciação sobre a 
Campanha. 

 

• parâmetros de medição: “Concordo plenamente”, 
“Concordo”, “Tenho dúvidas”, “Discordo”, “Discordo 
totalmente”. 

 

• 90% respostas 

 
 

 

Avaliação da Campanha 



Apreciação global da Campanha pelos inspetores 

 

Avaliação da Campanha 

66% 
19% 

15% 

Concordo/Concordo totalmente 

Tenho dúvidas 

Discordo/Discordo totalmente 



Impacto interno - Itens em apreciação:  

• Utilidade dos instrumentos da Campanha: 96,55% concordantes; 3,45% 
manifestaram dúvidas; 0% discordantes.  

• Contributo das ações de informação/sensibilização desenvolvidas pela ACT 
para a melhoria de eficácia da intervenção inspetiva: 86,21% respostas 
concordantes; 13,79% manifestaram dúvidas. 0% discordantes.  

• Qualificação proporcionada pela formação interna de inspetores: 62,07% 
concordantes: 27,59% manifestaram dúvidas; 10,35% discordaram.  

• Conhecimento prévio da Campanha e do questionário de autodiagnostico pelas 
empresas visitadas: 44,83% discordaram; 27,51% concordaram. 

 

 

 

 

 

Avaliação da Campanha 



Impacto interno - Itens em apreciação:  
 

• Benefícios da similitude do questionário de autodiagnóstico com a lista de 
verificação usada pelos inspetores do trabalho: 62,07% concordaram; 20,69% 
manifestaram dúvidas e 17,24% discordaram. 

• Metodologia utilizada nas visitas inspetivas (em especial a que se referia à 
contratualização de prazos com as empresas): uma larga maioria dos 
inspetores considerou-a muito positiva - 89,66%. 

• Verificação de melhorias nas condições de trabalho das empresas, entre a 
primeira e a segunda visitas inspetivas: 89,66% concordaram; 10,34% 
revelaram dúvidas; 0% discordaram. 

 

 

Avaliação da Campanha 



Como classifica a campanha? 

 

bastante profícua   útil 
   positiva  muito pertinente 

careceu de maior divulgação  

    deveria ser mais prolongada 

  

  mais-valia  

Avaliação da Campanha 



Avaliação do impacto externo 

 

• questionário com quatro itens de apreciação sobre a 
Campanha. 

 

• parâmetros de medição: entre “totalmente favorável” e 
“totalmente desfavorável” 

 

• 58% de respostas 

Avaliação da Campanha 



Apreciação global da Campanha pelas empresas visitadas 

 

 

 

Avaliação da Campanha 

8% 

19% 

 73% 
Avaliações nada ou pouco favoráveis 

Avaliações favoráveis 

Avaliações muito ou totalmente favaoráveis 



Impacto interno - Itens em apreciação:  
 

• Contributo dos instrumentos de divulgação (folhetos e cartazes) para a 
melhoria da informação disponível nas empresas sobre SST: 98,97% favoráveis 
e apenas 1,03% desfavoráveis. 
 

• Utilidade da informação acessível no sítio eletrónico da Campanha (mormente 
do questionário de autoavaliação) para a melhoria da informação disponível nas 
empresas sobre SST: 22,68% utilizaram esse instrumento; 77,32% não 
acederam ao sítio ou ao questionário, ou não o utilizaram. 
 

• Adequação da metodologia inspetiva utilizada na Campanha (mormente no 
respeitante á contratualização de prazos para a implementação de medidas): 
91,75% das empresas manifestou-se favoravelmente. 
 

• Contributo da Campanha para a melhoria das condições de trabalho na 
empresa: 97,94% consideraram que contribuiu para a melhoria das condições 
de trabalho na sua empresa. 

 

 

 

Avaliação da Campanha 



Sugestões e comentários sobre a campanha 
 

Campanhas de sensibilização como estas promovem a prevenção nas empresas 

  intervenção da ACT foi uma mais-valia   

estas Campanhas são vantajosas  a campanha ajudou-nos bastante 

deveria haver mais campanhas de prevenção 

 apoio muito relevante do Centro Tecnológico do Calçado 

este tipo de intervenção melhora a qualidade dos produtos das empresas 

algumas medidas foram muito dispendiosas 

    a campanha deve ter continuidade  

Avaliação da Campanha 



Pontos fortes (resultados favoráveis) 
  

• Evidenciado o espírito de parceria e de colaboração por parte de 
todos as entidades dinamizadoras da Campanha 

• As metas definidas pela ACT (ações de informação e intervenção 
inspetiva) foram ultrapassadas 

• Assinalável adesão/abertura das empresas do setor às iniciativas da 
Campanha; o surgimento de uma dinâmica de motivação para a 
melhoria das condições de trabalho existentes 

• Grande interesse da parte de estabelecimentos de ensino e formação 
profissional, permitindo antever a inserção profissional de jovens mais 
preparados para assumir um papel ativo na prevenção dos riscos 
profissionais 

 

Conclusões 



Pontos fortes (resultados favoráveis) 
  

•Mobilização de instituições de ensino superior para o 
desenvolvimento de conhecimento científico sobre a temática dos 
riscos profissionais do setor e sua prevenção 
 

•Grande envolvimento das entidades prestadoras de serviços 
externos de SHST nas iniciativas da Campanha 
 

• Ações de sensibilização/informação conseguiram abranger todos os 
públicos-alvo previstos no Programa enquadrador 
 

• O cronograma de atividades foi cumprido, na generalidade 
 

• A Campanha proporcionou ao setor oportunidade de promover o 
seu desenvolvimento de forma mais informada e sustentada, 
envolvendo as diversas componentes da SST na gestão corrente das 
empresas, com reflexos positivos nas condições de trabalho, bem 
como nos produtos que fabricam e comercializam. 
 

Conclusões 



Pontos fracos (desvios) 
 

• A escassa utilização dos meios de comunicação social para a 
divulgação de iniciativas da Campanha, evidenciou algum 
desconhecimento por parte da população em geral 

• Atrasos na disponibilização dos instrumentos de apoio às ações de 
informação e às ações inspetivas, embora com reduzido impacto no 
cronograma de atividades 

• Utilização do Questionário de autodiagnóstico disponibilizado on 
line pelo CTCP, inferior á esperada, nomeadamente pelas empresas 
não filiadas na APICCAPS 

• Em 2014, devido a constrangimentos orçamentais inerentes à ACT, 
não foi possível apoiar financeiramente quaisquer projetos da 
iniciativa dos parceiros, ou de outras entidades 

 

Conclusões 



Prolongamento no tempo do acompanhamento próximo 
das empresas do setor permitirá contribuir para: 
 

• Afirmar a importância estratégica da melhoria das condições de 
trabalho para o desenvolvimento sustentado e harmónico das 
empresas. 

• Fortalecer a sua imagem externa, não apenas ao nível da 
excelência dos seus produtos, como também da qualidade da sua 
gestão e da responsabilidade social e ambiental. 

• Disseminar a ideia de que a prevenção dos riscos profissionais 
exige um compromisso de melhoria contínua por parte de 
empregadores e trabalhadores, única via para consolidar uma efetiva 
cultura de segurança. 

• Abranger o maior número possível de empresas em iniciativas de 
informação, conselho e controlo, em ordem a desincentivar as 
práticas concorrenciais desleais e a conferir maior transparência ao 
mercado. 

 

AÇÕES FUTURAS 



 

Em 2015 

 
 • ACT continua a desenvolver atividades de sensibilização/informação 
junto dos diversos públicos-alvo do setor através da atividade 
programada nos seus planos de atividades - promoção da SST nas 
PME’s , promoção da SST em meio escolar e prevenção de doenças 
profissionais. 

• Por outro lado, continua a desenvolver atividade inspetiva no setor, 
de forma programada. 

• E compromete-se a cooperar com os restantes parceiros da 
Campanha e outras instituições interessadas no setor, através de 
atividades a definir oportunamente.  

 

 

 

AÇÕES FUTURAS 



 

                            


