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O presente Manual insere-se na Campanha, concebida e levada a cabo, 
entre 2009 e 2010, pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, 
Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal (FESETE) e sindicatos filia-
dos, para a área da Saúde e Segurança no Trabalho (SST) nas empresas dos 
sectores Têxteis, Vestuário e Calçado (TVC), sob o lema “Avaliação dos Ris-
cos = Trabalho Saudável + Produtividade “. Esta Campanha foi fruto de uma 
candidatura apresentada pela FESETE ao Programa Operacional de Assistên-
cia Técnica (POAT) no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 
com o apoio do Ministério do Trabalho e de Solidariedade Social (MTSS) e da 
Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Há vários anos que a FESETE tem vindo a desenvolver Campanhas e acti-
vidades nesta área da Saúde e Segurança no Trabalho dada a importância 
social, económica e sindical que esta temática envolve, bem como as especi-
ficidades das Indústrias Têxtil, Vestuário e Calçado (ITVC) nomeadamente em 
processos de produção, organização do trabalho e composição da mão de 
obra, esta maioritariamente composta por mulheres.

Das várias Campanhas levadas a cabo em parceria com outras organiza-
ções e instituições, nacionais e europeias, recolhemos experiência, conheci-
mentos e saber-fazer mas igualmente lições a ter em conta. Assim, podemos 
afirmar que hoje a questão da Saúde e Segurança no Trabalho 1 está mais 
presente e enraizada na sociedade portuguesa e que tem havido importantes 
avanços no sentido de, pouco a pouco, se passar dos princípios à prática. As 
Campanhas que a FESETE tem organizado e participado, têm permitido não 
só a informação e sensibilização de muitas centenas de trabalhadores e de 
muitos empregadores mas, também, o levantamento dos riscos profissionais 
nas ITVC. O problema está em que esse levantamento, quando aplicado em 
empresas, é objecto de uma avaliação pontual e, como tal, a sua validade é 
extremamente reduzida. Há pois que implementar, na prática, uma avaliação 
sistemática dos riscos de forma a uma melhoria contínua das condições de 
trabalho.

A assumpção de uma política e uma cultura de prevenção pelas e nas em-
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presas (e não só) ainda está longe de ser uma realidade generalizada. Há pois 
que prosseguir este trabalho de sensibilização, informação e formação junto e 
com as/os trabalhadores para que estes exerçam os seus direitos, entre eles, 
o da participação activa na transformação das suas condições de trabalho, 
na salvaguarda da sua saúde física e mental bem como da sua segurança. Há 
também que prosseguir o diálogo com as entidades patronais das ITVC, não 
apenas numa óptica do cumprimento das suas obrigações legais em matéria 
de Segurança e Saúde mas também, porque a promoção da saúde e segu-
rança no trabalho exige um esforço de empregadores, trabalhadores e da 
sociedade e é um investimento com resultados positivos para todos. É nestes 
pressupostos que se insere o presente Manual.

Na primeira parte explicitamos os objectivos deste Manual, o porquê da sua 
elaboração e a quem se destina. Na segunda parte abordamos os conceitos 
básicos subjacentes à identificação e avaliação dos riscos bem como à pre-
venção desde os perigos e os riscos passando pelas medidas de prevenção, 
definição e concepção da avaliação dos riscos. Ainda neste ponto incluímos 
uma breve referência à legislação portuguesa e europeia sobre esta matéria. 
Neste ponto, chamamos, ainda, a atenção para o papel fundamental das/os 
representantes das/os trabalhadores em SST, bem como das Comissões de 
SST consagradas na Lei e nos Contratos Colectivos de Trabalho (CCT) dos 
TVC.

A terceira parte é dedicada aos riscos mais comuns nos TVC (riscos am-
bientais e riscos operativos). Seguem-se os Equipamentos de Protecção Indi-
vidual (EPI), caracterização, participação e acompanhamento do acidente de 
trabalho (o que fazer e como fazer). 

Por último, na quarta parte apresentamos o processo de identificação e 
avaliação dos riscos, bem como, o exemplo de uma ficha a aplicar no pro-
cesso.

(1) A redefinição do termo “saúde em relação com o trabalho” e a abordagem “saúde e segurança” 
representa uma noção mais rica que a tradicional higiene e segurança. Com efeito, a noção de 
saúde do trabalho “não visa apenas a ausência de doença ou enfermidade”, mas “inclui também os 
elementos físicos ou mentais relacionados com a segurança e a higiene no trabalho” (cfr. art.º 3.º/d 
da Convenção n.º 155 da Organização Internacional do Trabalho [OIT]).
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PORQUÊ E PARA QUÊ ESTE MANUAL SOBRE A 
AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS ITVC?    

1.1

Em primeiro lugar, porque entendemos que devemos contribuir, de uma forma 
mais organizada e sistematizada, para uma participação activa das/os trabalhado-
res dos TVC na melhoria das suas condições de trabalho e na salvaguarda da sua 
segurança e saúde. Ora, esta participação activa passa pela eleição de trabalhado-
ras/es nas empresas que aceitem ser representantes do conjunto das/os trabalhado-
res dessas mesmas empresas para as questões da Saúde e Segurança no Trabalho 
e criação da Comissão de trabalhadores em matéria de SST, de composição paritária 
entre trabalhadores e empresa.

Mas este pressuposto passa, também, pela continuação do trabalho conjunto 
com os sindicatos no sentido de assumirem, de uma forma mais sistemática, a área 
da saúde e segurança nos locais de trabalho como uma frente de actuação sindical, 
e como tal, o inserir na sua acção organizativa dentro das empresas.
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Este Manual destina-se a apoiar as/os representantes das/os trabalhadores 
já existentes, outros que venham a ser eleitos e dirigentes e delegadas/os sin-
dicais na sua actuação dentro das empresas dos sectores TVC, em matéria de 
Saúde e Segurança no Trabalho.

Este Manual é essencialmente dedicado à avaliação de riscos, desta vez com 
uma particularidade: abrange os riscos profissionais identificados nos sectores têxtil, 
vestuário e calçado. Porquê? Porque, uma vez já levantados os riscos com base nos 
processos da têxtil e do vestuário, trabalho levado a cabo entre FESETE, Instituto de 
Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (IDICT), Centro Tecnológi-
co das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), e tendo sido já elaborado 
o levantamento para o sector do calçado, pelo IDICT e Centro Tecnológico do Calça-
do (CTC), a Equipa Coordenadora da Campanha, composta pela Direcção Nacional 
da FESETE e Sindicatos filiados que aderiram à Campanha, decidiu que se fizesse 
uma leitura transversal dos três sectores, se agrupasse os riscos mais comuns e 
com um grau de perigosidade considerável e se elaborasse toda a informação oral e 
escrita baseadas no resultado dessa mesma leitura. Neste sentido foram elaboradas 
as fichas de verificação e avaliação dos riscos que irão servir de suporte ao trabalho, 
no terreno com as/os trabalhadores, nas várias secções das empresas TVC, por parte 
de representantes actuais e futuros, bem como por dirigentes e/ou delegadas/os nas 
respectivas empresas.

 

1.2A QUEM SE DESTINA? 
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2.1CONCEITOS BÁSICOS 

2.1.1 PERIGO 

Situações danosas tais como lesões ou doenças, danos materiais ou ambientais 
ou a combinação de ambos, que podem ser provocadas por todo o tipo de instala-
ções, actividades, equipamentos ou outro componente material do trabalho.

2.1.2 RISCO/RISCO PROFISSIONAL 

É a possibilidade elevada, ou reduzida, de alguém sofrer danos provocados pelo 
perigo.

Risco Profissional: é a possibilidade de um trabalhador sofrer um dano provo-
cado pelo trabalho que desenvolve. Para quantificar um risco valorizam-se conjunta-
mente a probabilidade de ocorrência do dano e a sua gravidade.

 

2.1.3 ACIDENTE E DOENÇAS PROFISSIONAIS 

O acidente é aquele que se verifica no local e no tempo de trabalho e produz 
directa ou indirectamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença do qual 
resulta redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte (Lei 98/2009 de 
4 de Setembro que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e 
de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos 
termos do artigo 284.º do Código de Trabalho – Secção II – Delimitação do Acidente 
de Trabalho – Atº 8).

A doença profissional é aquela que resulta directamente das condições de traba-
lho, consta da Lista de Doenças Profissionais (Decreto Regulamentar n.º 76/2007, de 
17 de Julho) e causa incapacidade para o exercício da profissão ou morte. 

A elaboração e actualização da lista das doenças profissionais prevista no n.º 2 
do artigo 283.º do Código do Trabalho é realizada por uma comissão nacional, cuja 
composição, competência e funcionamento são fixados em legislação especial. A 
lesão corporal, a perturbação funcional ou a doença não incluídas na lista a que 
se refere o número anterior são indemnizáveis desde que se prove serem conse-
quência necessária e directa da actividade exercida e não representem normal 
desgaste do organismo (Secção I – Protecção nas Doenças Profissionais, Capitulo 
III – Doenças Profissionais - Artº 94 – Lista das Doenças Profissionais, da Lei 98/2009 
de 4 de Setembro).
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 2.1.4 DEFINIÇÃO E PRINCIPIOS GERAIS DA PREVENÇÃO 

• Prevenção

É o conjunto de políticas e programas públicos, bem como disposições ou me-
didas tomadas ou previstas no licenciamento e em todas as fases de actividade da 
empresa, do estabelecimento ou do serviço, que visem eliminar ou diminuir os riscos 
profissionais a que estão potencialmente expostos os trabalhadores (Lei 102/2009 – Artº 4 
Conceitos-alínea i).

Por outro lado, o termo prevenção é definido como “o conjunto das disposições 
ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases de actividade da empresa, tendo 
em vista evitar ou diminuir os riscos profissionais” (cfr. art.º 3.º/d da Directiva n.º 89/391/CEE) 
que “estejam relacionados com o trabalho ou que ocorram durante o trabalho” (cfr. 
art.º 4º/2 da Convenção n.º 155 da OIT).

• Princípios gerais

– “O empregador deve assegurar aos trabalhadores condições de segurança e 
saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, aplicando as medidas ne-
cessárias tendo em conta princípios gerais de prevenção.” (Código de Trabalho - Cap. 
IV – Artº 281 – Princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho – ponto 
2);

– “O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respei-
tem a sua segurança e a sua saúde, asseguradas pelo empregador ou, nas situações 
identificadas na lei, pela pessoa, individual ou colectiva, que detenha a gestão das 

1. Evitar os riscos

2. Identificar e avaliar os riscos

3. Combater os riscos na origem

4. Adaptar o trabalho às pessoas

5. Ter em conta o estado da evolução da técnica, bem como de novas formas de       
    organização e do trabalho

6. Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso

7. Planificar a prevenção com um sistema coerente

8. Dar prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às medidas de         
    protecção individual

9. Dar instrucções compreensíveis e adequadas às actividades desenvolvidas 
    pelos trabalhadores 

9 9 

PRINCÍPIOS
GERAIS DA
PREVENÇÃO
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instalações em que a actividade é desenvolvida.” (Lei 102/2009 – Secção II – Artº 5 – Prin-
cípios gerais – nº1;

– “Deve assegurar-se que o desenvolvimento económico promove a humanização 
do trabalho em condições de segurança e de saúde.” (Lei 102/2009 – Secção II – Artº 
5 – Princípios gerais – nº2);

– “A prevenção dos riscos profissionais deve assentar numa correcta e perma-
nente avaliação de riscos e ser desenvolvida segundo princípios, políticas, normas e 
programas (…)” (Lei 102/2009 – Secção II – Artº 5 – Princípios gerais – nº3);

2.1.5 MEDIDAS DE PREVENÇÃO COLECTIVA E INDIVIDUAL 

Evitar os riscos, a atitude primeira a assumir, no âmbito da prevenção.

Medidas de protecção colectiva: medidas de protecção do conjunto de traba-
lhadores, afastando-os do risco ou interpondo barreiras entre estes e o risco. Dentro 
destas protecções, consideram-se as normas de segurança e de sinalização. 

Medidas de protecção individual: medidas de protecção, de um ou mais riscos, 
em que se aplica ao trabalhador a respectiva protecção (através, por exemplo, de 
EPI´s ). 

“as medidas de prevenção devem ser antecedidas e corresponder ao 
resultado das avaliações dos riscos associados às várias fases do processo 
produtivo, incluindo as actividades preparatórias, de manutenção e repara-
ção, de modo a obter como resultado níveis eficazes de protecção da segu-
rança e saúde do trabalhador” (Cap. II – Obrigações gerais do empregador 
– Artº 13 – 3 da Lei 102/2009 Regime jurídico da promoção da segurança 
e saúde no trabalho).
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2.2AVALIAÇÃO DE RISCOS 

PORQUÊ A AVALIAÇÃO DE RISCOS? 

Todos os anos, milhares de trabalhadores se lesionam no trabalho; outros entram 
de baixa por motivos de stresse, de sobrecarga de trabalho; lesões músculo-esque-
léticas; problemas de visão; problemas de audição, problemas respiratórios ou outras 
doenças relacionadas com o trabalho. Para além do custo humano que têm para as/os 
trabalhadores e suas famílias, os acidentes e as doenças consomem igualmente os 
recursos dos sistemas de saúde e afectam a produtividade das empresas. A avalia-
ção de riscos constitui, pois, a base de uma gestão eficaz da segurança e saúde e é 
fundamental para reduzir as doenças profissionais e os acidentes de trabalho. Se for 
bem realizada, esta avaliação pode melhorar a saúde e a segurança das/os trabalha-
dores, bem como, de um modo geral, o desempenho das empresas.  

CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO

A avaliação de riscos é o processo de avaliação para a saúde e segurança das/os 
trabalhadores decorrentes de perigos no local de trabalho. É, pois, a análise sistemá-
tica de todos os aspectos do trabalho que identifica:

• Aquilo que é susceptível de causar lesões ou danos;

•  A possibilidade de os perigos serem eliminados e, se tal não for o caso, controlados; 

•  As medidas de prevenção ou protecção que existem, ou deveriam existir, para 
controlar os riscos.

A AVALIAÇÃO DE RISCO ENVOLVE:

• Identificar os perigos – o que é que poderá correr mal? 

• Determinar quem poderá ser atingido e o grau de gravidade. 

•  Incluir no processo a consulta dos trabalhadores e fornecer informações sobre 
os resultados das avaliações de riscos.

• Decidir o grau de probabilidade de ocorrência de acidente. 

•  Decidir o modo como os riscos podem ser eliminados ou reduzidos – é possível 
melhorar as instalações, os métodos de trabalho, o equipamento ou a formação? 

•  Estabelecer prioridades para as medidas a tomar, com base na dimensão dos 
riscos, número de trabalhadores afectados, etc. 
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• Pôr em prática medidas de controlo. 

• Verificar se as medidas de controlo funcionam. 

• As necessidades de formação e informação.

• As necessidades da vigilância da saúde dos trabalhadores.
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O PAPEL FUNDAMENTAL DAS/OS REPRESENTANTES DOS TRABALHA-
DORES EM SST 

A figura da/o representante das/os trabalhadores, nos domínios da SST, reveste-se 
de extrema importância dado que é uma via e um garante indispensável à aplicação e 
consagração, na prática, dos direitos das/os trabalhadores legalmente consagrados. 

Por outro lado, sendo eleito entre os seus pares, a/o representante reforça o exer-
cício dos direitos das/os trabalhadores em matéria de SST, nomeadamente os direi-
tos de participação, informação e formação. Mais, assume uma posição de destaque 
no reconhecimento da dignidade das/os trabalhadores, na humanização do trabalho, 
na melhoria da qualidade de vida enquanto trabalhadores. Para além disto, a eleição 
de representantes das/os trabalhadores pode ser um reforço de intervenção sindical 
dentro das empresas. Mesmo nas empresas onde já existem delegadas/os sindicais, 
a/o representante em SST é uma mais valia para a organização sindical.

Dada a importância e direitos atribuídos na Lei à figura da/o trabalhador eleito 
como representante das/os trabalhadores de uma determinada empresa em matéria 
de SST este pode ser um agente transformador das reais condições de vida e de tra-
balho e simultaneamente contribuir para a implementação de uma verdadeira cultura 
de prevenção. Daí que a/o representante tenha de estar devidamente informado para 
o efeito, desenvolva a participação dos seus colegas de trabalho e seja acompanha-
do pelo sindicato ou sindicatos aos quais as/os trabalhadores são associados e ou 
pelos os quais estão abrangidos.

2.3

IMPORTÂNCIA DAS/OS REPRESENTANTES DAS/OS 
TRABALHADORES EM SST E DA COMISSÃO DE SST 

CONSAGRADA NOS CCT’S PARA AS ITVC
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PROCESSO ELEITORAL DAS/OS REPRESENTANTES SST 2

Iniciativa
A eleição dos representantes dos trabalhadores para a segu-
rança, higiene e saúde no trabalho pode ser promovida pelo 
sindicato com trabalhadores representados na empresa ou 
por 100 ou 20% dos trabalhadores da empresa (artigo 266.º, 
n.ºs 1 e 2 RCT – Regulamentação do Código do Trabalho)

Início do Processo O processo inicia-se com a decisão de realizar as eleições, 
determinando-se uma data, respeitando os 90 dias de antece-
dência, entre a comunicação à entidade patronal e ao Minis-
tério do Trabalho (artigo 266º RCT)

Comunicação O sindicato deve comunicar a decisão e data de realização  do 
acto eleitoral (com pelo menos 90 dias de antecedência), ao 
Ministério do Trabalho (DGERT) e à entidade patronal (266.º, 
n.º3 da RCT) 

Publicidade 1. A DGERT, após a recepção da comunicação, procede à pu-
blicação da convocatória no Boletim do trabalho e do empre-
go (267.º al. a) da RCT)

2. O empregador deve afixar em local visível a comunicação 
recebida sobre a realização do acto eleitoral, acompanhada 
de uma referência à obrigatoriedade de publicação da mesma 
no BTE (267.º al. b) da RCT)

Comissão Eleitoral O sindicato deverá requerer à entidade patronal os elementos 
essenciais necessários para a constituição da comissão elei-
toral, nos termos legais (268.º da RCT)

Declaração 
de Aceitação

• No prazo de 5 dias a contar da data de publicação da con-
vocatória no BTE, os membros escolhidos para a Comissão 
Eleitoral, emitem uma declaração de aceitação (excepto os 
representates das listas) e são investidos nas respectivas fun-
ções (268.º n.º 3 da RCT)

• A composição da comissão eleitoral deve ser comunicada à 
entidade empregadora no prazo de 48 horas, a contar da de-
claração de aceitação dos seus membros

• Estes dois actos, no máximo, podem demorar 7 dias (268.º n.ºs 
4 e 5 da RCT)

Funcionamento 
da Comissão

• O presidente da Comissão eleitoral deve afixar, em local apro-
priado, as datas de início e fim do período para apresentação 
das listas eleitorais (5 a 15 dias) – (269.º n.º 1 da RCT)

• A comissão eleitoral delibera por maioria (o presidente tem 
voto de qualidade) e deve dirigir o procedimento eleitoral nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 269.º da Regulamentação 
do Código do Trabalho.
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• O empregador deve entregar à comissão, no prazo de 48 horas 
após a recepção da comunicação da sua constituição, o cader-
no eleitoral composto pelos elementos determinados pelo arti-
go 270.º n.º 2 da Regulamentação do Código do Trabalho.

• O caderno deve ser afixado em local apropriado pela comis-
são eleitoral.

• Os trabalhadores da empresa dispõem de 5 dias a contar da 
afixação para reclamar de quaisquer erros ou omissões do ca-
derno eleitoral (271.º, n.º 1 da RCT)

• A comissão eleitoral tem 10 dias para decidir destas reclama-
ções e corrigir os erros verificados (271.º, n.º 2 da RCT) 

Apresentação  
da Lista

• As listas de candidatura devem ser entregues (ao presidente 
da comissão) no prazo determinado, acompanhadas das decla-
rações de aceitação dos trabalhadores nela constantes (272.º 
n.º 1 da RCT)

• A comissão eleitoral decide sobre a admissão das listas num 
prazo de 5 dias contados do fim do período de apresentação 
(272.º, n.º 2 da RCT)

• Em caso de rejeição da lista, os vícios identificados na mesma 
podem ser sanados em 48 horas (272.º n.º 3 da RCT)

• Os representantes das listas passam a integrar a comissão 
eleitoral no dia seguinte à decisão de admissão das listas, após 
declaração de aceitação (268.º, n.º 4 RCT)

• A cada lista é atribuída uma letra do alfabeto de acordo com a 
ordem de apresentação (272.º, n.º 4 da RCT)

• As listas devem ser afixadas em local apropriado (272.º n.º 5 
da RCT)

Acto Eleitoral  • A Comissão eleitoral com 15 dias de antecedência elabora os bo-
letins de voto, com as listas de candidatura por ordem alfabética 
da admissão (ex: 1.º Lista A; 2.º Lista H; 3.º Lista Z...) – (273.º da RCT)

• Em cada estabelecimento com pelo menos 10 trabalhadores 
deve existir pelo menos uma secção de voto, constituída nos 
termos do n.º 3 do art.º 274.º da Regulamentação do Código do 
Trabalho. 

• A cada secção de voto não podem corresponder mais de 500 
trabalhadores

• A votação é efectuada no local e durante as horas de trabalho 
(275.º n.º 2 da RCT)

• O acto eleitoral deve realizar-se em todos os estabelecimen-
tos à mesma hora, no mesmo dia e nos mesmo termos; quando, 
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devido ao trabalho por turnos, isto não for possível, a abertura 
das urnas para o apuramento deve ser simultânea em todos os 
estabelecimentos.

• 5 dias antes da data do acto, a comissão deve estabelecer um 
horário de funcionamento com duração mínima de 3 e máxima 
de 5 horas, não podendo as urnas encerrar depois das 21 Horas 
(275.º n.º 3 da RCT)

• No caso de existência de turnos, o acto eleitoral do turno da 
noite deve preceder o do turno de dia (275.º n.º 4 da RCT)

• Os votantes devem ser identificados e registados em docu-
mento próprio, com termo de abertura e encerramento, assina-
do e rubricado em todas as folhas pela mesa eleitoral (todos os 
elementos) – (275.º n.º 8 da RCT) 

Apuramento  
Global

• O apuramento efectua-se imediatamente após o encerramen-
to das urnas (276.º, n.º 1 da RCT)

• A mesa de cada secção de voto efectua o apuramento e o res-
pectivo presidente comunica à Comissão eleitoral os resultados 
(276.º, n.º 2 da RCT)

• O apuramento global é efectuado pela comissão eleitoral 
(276.º, n.º 3 da RCT)

• Deve ser lavrada uma acta com as deliberações da comissão 
e das mesas eleitorais, bem como de todas as ocorrências ve-
rificadas (277.º, n.º 1)

• Os membros da comissão e das mesas assinam, rubricam e 
aprovam as actas (277.º, n.º 2)

• O documento com a identificação dos votantes deve ser ane-
xado à acta

• Durante 15 dias (a partir da data do apuramento), a comissão 
deve publicitar a identificação dos RT’s eleitos e a cópia da 
acta nos locais onde se realizaram as eleições (278.º, n.º 1 da 
RCT)

• No mesmo prazo, deve remeter os documentos referidos no 
ponto anterior à empresa e ao Ministério do trabalho

Início de   
Actividade

Decorrido o acto eleitoral, os representantes só podem iniciar 
actividades após publicação da sua eleição no BTE (279.º da 
RCT)
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(2) Adaptado de Instituto Bento de Jesus Caraça (2005)
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COMISSÃO DE SST

É outra figura prevista na Lei (102/2009 de 10 de Setembro – Artº23 – nºs 1 e 2): 
“Para efeitos da presente lei, por convenção colectiva, podem ser criadas comissões 
de segurança e saúde no trabalho de composição paritária.” ou seja com número 
igual de representantes das/os trabalhadores e do empregador. A sua criação e 
composição está consagrada nos CCT dos TVC sob a designação de “Comis-
sões de Higiene e Segurança”. De acordo com os CCT negociados a Comissão de 
Segurança e de Saúde no Trabalho é “(…)composta de forma paritária entre represen-
tantes das/os trabalhadores e do empregador. A composição das comissões de higie-
ne e segurança pode variar entre o mínimo de 2 e o máximo de 10 representantes (…)”

FUNÇÕES DA COMISSÃO DE SST 

A Comissão terá nomeadamente algumas destas funções:

•  Efectuar inspecções periódicas a todas as instalações e material que tenha a ver 
com a SST.

•  Verificar o cumprimento das disposições legais e contratuais, bem como regula-
mentos internos e instruções em matéria de SST.

• Solicitar e apreciar as sugestões do pessoal.

•  Esforçar-se por assegurar o concurso de todos os trabalhadores com vista a um 
verdadeiro espírito de Saúde e Segurança.

•  Providenciar formação, instrução e conselhos necessários em matéria de SST a 
todos os trabalhadores admitidos pela primeira vez ou que mudem de posto de 
trabalho.

•  Examinar as circunstâncias e as causas de cada um dos acidentes ocorridos, 
bem como, apresentar recomendações destinadas a evitar a repetição de aci-
dentes e melhorar as condições de SST.

Para informação completa nesta matéria consulte o CCT do sector têxtil, vestuário 
ou calçado.

2 Representantes em empresas até 50 trabalhadores.

4 Representantes em empresas de 51 a 100 trabalhadores.

6 Representantes em empresas de 101 a 200 trabalhadores.

8 Representantes em empresas de 201 a 500 trabalhadores.

2 Representantes em empresas com mais de 500 trabalhadores.

QUANTOS REPRESENTANTES:
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OS FACTORES DE RISCO 

Estes factores dividem-se em dois grandes grupos: factores de riscos ambientais 
e factores de risco operativos (ver esquema).

• FACTORES DE RISCOS AMBIENTAIS

Todos que existem no ambiente de trabalho provocados por: agentes físicos como 
o ruído, vibrações, temperatura, humidade, radiações, iluminação; agentes químicos 
como as poeiras, gases, vapores, colorantes, solventes voláteis, agentes anti-rugas, 
agentes anti-micróbios, pesticidas; por agentes biológicos como as bactérias, os 
fungos (parasitas) e bacilos. Incluem-se neste grupo os riscos de origem ergonómica 
ou seja os relacionados posturas incorrectas, “lay out’s” mal concebidos, etc.

3.1ABORDAGEM DE CADA UM DOS RISCOS 

OS FACTORES DE RISCO
DIVIDEM-SE EM DOIS 

GRANDES GRUPOS

FACTORES DE RISCO
AMBIENTAIS

Todos os que existem no 
ambiente de trabalho e cuja 
exposição mais ou menos 
prolongada no tempo e em 
determinadas doses ou con-
centrações, origina doença 
profissional.

FACTORES DE RISCO
OPERATIVOS

São os que podem originar 
acidentes de trabalho – 
acontecimento que surge 
subitamente e inesperado 
provocando uma lesão.

MOVIMENTAÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE CARGAS

MANUSEAMENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

ELÉCTRICOS

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E MÁQUINAS

INCÊNDIO

ORIGEM FÍSICA

ORIGEM QUÍMICA

ORIGEM BIOLÓGICA

ORIGEM 
ERGONÓMICA

- RUÍDO
- VIBRAÇÕES
- AMBIENTE
TÉRMICO
- RADIAÇÕES

- POEIRAS
- FIBRAS
- GASES
- VAPORES

- FUNGOS
- BACTÉRIAS

- POSTURAS
INCORRECTAS
- TRANSPORTE DE 
PESOS SEM MEIOS
ADEQUADOS

SEGURANÇA INDUSTRIAL MAIS LIGADA À SEGURANÇA

HIGIENE INDUSTRIAL MAIS LIGADA À SAÚDE
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Origem física

• Ruído

O ruído é um som desagradável, indesejado. O seu volume ou 
intensidade são normalmente medidos em decibéis. Há que ter 
muita atenção aos ruídos iguais ou superiores a 85 decibéis 
(dB), tendo em conta sua frequência, intensidade e tempo de 
exposição. A exposição a estes níveis de ruídos elevados pode 
conduzir (a longo prazo) à perda de audição e surdez e pode 
provocar stresse e problemas cardiovasculares.

Sempre que possível as empresas devem optar por eliminar ou controlar este 
risco através da implementação de medidas de protecção colectivas como en-
capsular as máquinas ou através de medidas de organização do trabalho redu-
zindo exposição das/os trabalhadores a este risco. Quando não for possível a 
aplicação de uma medida de prevenção colectiva a empresa deverá fornecer 
aos trabalhadores o EPI adequado, protectores para os ouvidos. Nas TVC este 
risco está muito presente em várias operações. 

No têxtil, por exemplo, na tecelagem, na fiação, nas máquinas de bobinas; 
no vestuário nas operações de estendimento e corte manuais, limpeza de nó-
doas agravadas com a utilização de pistola de ar comprimido; no calçado nas 
operações de corte, costura, aplicação de peças metálicas, colocação de con-
trafortes, etc.). 

Imagem 1 | Ilustração dos níveis de ruído produzidos em diversas situações
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• Vibrações

Em todo o tipo de actividades estamos expostos a vá-
rios tipos de vibrações com maior ou menor intensidade 

e conforme a sua intensidade estas podem causar 
perturbações no bem estar e até mesmo na saúde 

das/os trabalhadores. 

A vibração está normalmente associada a 
desequilíbrios, tolerâncias e/ou folgas das par-
tes constituintes da máquina e sempre que 
a/o trabalhador está em contacto com esta as 
vibrações transmitem-se ao corpo da/o tra-
balhador através dos seus membros. Assim 
deve-se fazer sempre os possíveis por con-
trolar as vibrações produzidas por um equipa-
mento através da redução das vibrações na 

fonte, do controlo da transmissão das vibra-
ções e da protecção da/o trabalhador. 

Nos TVC encontramos fontes de vibra-
ções relacionadas com “mão-braço” nas 

máquinas de corte e cose, nas de duas agulhas, nas de casear, no corte manual 
e no “corpo inteiro” nos empilhadores, máquinas de tricotar, corte automático, 
teares, etc.

• Ambiente térmico – humidade/temperatura

A saúde e bem estar nos locais de trabalho depende, entre ou-
tros factores, do ambiente térmico no local de trabalho. O nosso 
organismo está constantemente a utilizar parte dos seus recursos 
energéticos na manutenção da temperatura corporal (homeoter-
mia). Assim as variações térmicas ambientais, mais frio ou mais 
quente, obrigam a que o nosso organismo despenda mais energia 
na manutenção da temperatura corporal, consequentemente um 
maior cansaço e desgaste por parte da/o trabalhador na execu-
ção da sua actividade profissional. 

O desconforto térmico (demasiado calor ou demasiado frio) provoca nas/os 
trabalhadores várias reacções como sudação demasiada, mal estar generali-
zado, tonturas, desmaios, esgotamento… nos ambientes térmicos demasiado 
quentes; e frieiras, alterações circulatórias com efeitos sobretudo nas extremida-
des do corpo, arrefecimento excessivo dos pés, enregelamento… nos ambien-
tes térmicos frios.

As empresas devem tomar medidas para proporcionar condições ambientais 
segundo as normas aconselhadas em termos de temperatura (a ideal situa-se 
entre 21 e 26 graus centigrados), de humidade (entre 55% a 65%) e de velocida-
de do ar (cerca de 0,12 m/s). 
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No nosso dia a dia estamos constantemente ex-
postos a vários tipos de ondas electromagnéticas 
provenientes do sol, rádio, televisão, telemóveis, 
bem como vários tipos de radiações provenientes 
de electrodomésticos, aparelhos de raio, etc. O 
contacto com estes objectos e a exposição às ra-
diações por eles emitidas não é prejudicial no dia 
a dia uma vez que a emissão destes é controlada 
e tem associados a si um conjunto de medidas de 
protecção que fazem com que estes não sejam da-
nosos para nós. Assim, o risco associado às radia-

ções não advém directamente da nossa exposição a ela mas sim da duração e 
da intensidade de exposição a fontes emissoras de radiação. 

Nos TVC não existem riscos relevantes de radiações. No entanto poderão 
existir situações pontuais de risco nos trabalhos com visor, no controlo de fios 
e tecidos com lâmpadas ultravioleta e nos sistemas de corte automático com 
raios laser.

Nos TVC, as más concepções estruturais de muitas empresas (a insuficiên-
cia de janelas, portas ou outras abertura necessárias a uma boa ventilação, por 
exemplo), provocam ambiente demasiado frio no Inverno ou demasiado quente 
no Verão, extremamente prejudiciais à saúde das/dos trabalhadores. No esten-
dimento, na termocolagem e na prensagem também há possibilidades de riscos 
térmicos.

• Radiações

Qualquer actividade requer um certo de nível de ilu-
minação para a sua realização. O valor de iluminação 
correcto depende de factores como o detalhe da opera-

ção, a nossa distância do objecto, o contraste entre o 
objecto e o fundo sobre o qual estamos a trabalhar, a 

rapidez do movimento requerido e até mesmo da 
pessoa que vai desenvolver a actividade. Assim 
uma iluminação adequada nos locais de trabalho 
é uma condição imprescindível para a obtenção 

de um bom ambiente de trabalho e desta forma 
reduzir o absentismo e aumentar a produtivida-

de e também reduzir os acidentes de trabalho.

Um outro factor que pode potenciar este risco é 
o trabalho prolongado com visores ou ecrãs de visualização que 
exige uma fixação maior da vista e, consequentemente, uma maior carga vi-
sual. Uma exposição prolongada a este risco pode provocar a médio e longo 

• Fadiga visual – iluminação deficiente
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Ao falarmos de poeiras e vapores referimo-nos a 
concentrações de partículas muito reduzidas que se en-
contram suspensas no ar e que através da sua inalação 
podem prejudicar a saúde das/os trabalhadores. Entre 
outras doenças, as poeiras e os vapores podem prejudi-
car gravemente o funcionamento do sistema respiratório 
e causar problemas tais como dificuldades respiratórias, 
bronquites, asma e outros. É pertinente que na prevenção 
destes riscos se tente implementar medidas de protec-
ção colectiva tais como o encapsulamento das máquinas 
que estão na origem das poeiras e vapores ou a coloca-

ção de aspiradores na secção que permitam a remoção das poeiras e vapores li-
bertados no ar. Caso não seja possível a implementação de uma destas medidas 
cabe à empresa fornecer aos trabalhadores o EPI adequado como, por exemplo, 
as máscaras e aos trabalhadores a responsabilidade de utilizar o EPI.

A exposição dos trabalhadores a poeiras de materiais tais como a seda, o 
algodão, o linho, o cânhamo, o sisal, a juta pode produzir-se no decorrer da 
tecelagem, da fiação, do corte, o descaroçamento do algodão e a embalagem. 
A divisão de tarefas segundo o sexo pode significar que as mulheres estão mais 
expostas que os homens a poeiras orgânicas. A exposição às fibras e fios pode 
causar cancro na vesícula ou nas vias nasais (de OSHA, s/d).

prazo dores de cabeça, irritação dos olhos, enfraquecimento da visão, fadiga e 
stresse.

Nos TVC as operações com a utilização de visores, de remate, de acabamen-
to, de revista entre outras provocam fadiga visual. Isto para além da má con-
cepção dos postos de trabalho.

Origem química

• Poeiras

• Vapores (contaminantes químicos gasosos)

São formas gasosas que, em condições normais estariam em estado líquido 
ou sólido. Os compostos químicos têm uma elevada volatibilidade. Entre eles 
encontramos os solventes utilizados para remoção de nódoas; produtos utiliza-
dos nos processos de pré-tratamento, tingimento e acabamento (por exemplo 
água oxigenada, ácido acético, soda cáustica). 

Os principais contaminantes químicos nos sectores têxtil e vestuário estão 
presentes no funcionamento dos teares agravado pela utilização de ventoinhas 
ou pistola de ar comprimido, no abrir/virar malha, nos acabamentos mecânicos, 
no corte e costura; na preparação de banhos, na estampagem tingimento e aca-
bamento; na estampagem, secagem, fixação e lavagem e na limpeza de peças 
com tira-nódoas.
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No sector têxtil são utilizados vários grupos de substâncias químicas incluin-
do os colorantes, solventes, polidores ópticos, agentes anti-rugas, retardadores 
de chamas metais pesados, pesticidas e agentes anti micróbios. São utilizados 
na tinturaria, estampagem, no acabamento, no branqueamento, na lavagem, na 
limpeza a seco, na tecelagem, na calibragem e na fiação.

Na indústria têxtil encontramos os chamados sensibilizantes respiratórios e 
de pele (agentes que têm incidências sobre o aparelho respiratório e a pele), por 
exemplo nas fibras têxteis, nos colorantes reactivos, nas fibras sintéticas e o 
formaldeide (metanol). A indústria têxtil tem sido considerada como um sector 
onde o risco cancerígeno tem aumentado na vesícula nomeadamente nas mu-
lheres (de OSHA, s/d).

As empresas devem proceder à identificação dos contaminantes químicos 
para efectuar a respectiva medição da sua concentração e, após isto, tomar me-
didas que passam pela alteração do processo produtivo que permitam a redu-
ção das emissões poluentes, alterações a nível do equipamento ou das matérias 
primas e recorrer, sempre que possível, a medidas de protecção individual. 

Origem biológica

Os riscos de origem biológica estão ligados a micro organismos indesejá-
veis tais como fungos e bactérias. Em certas actividades como a cardagem e 
a limpeza do algodão, os trabalhadores podem ser expostos a agentes biológi-
cos (bactérias) como o antrax, clostridium tetani (agente que provoca o tétano) 
e coxiela burnetti (que provoca a febre Q). A exposição a agentes biológicos 
pode provocar, entre outras mais graves, alergias, perturbações respiratórias. 
(de OSHA, s/d). 

A presença de agentes biológicos nos ambientes de trabalho deve ser objecto 
de verificação através da recolha de amostras do ar e da água a serem analisa-
das em laboratórios especializados. Entretanto, como estes microrganismos se 
desenvolvem preferencialmente em ambientes pouco limpos ou sujos, a higiene 
rigorosa dos locais de trabalho, os cuidados com a esterilização de roupas e 
equipamentos individuais, a ventilação adequada e permanente são medidas a 
tomar.

Origem ergonómica

Não é raro constatar que, muitas vezes, os postos de trabalho não estão 
adaptados às características do/a operador/a, quer quanto à posição da máqui-
na, quer quanto ao espaço disponível ou à posição de ferramentas e materiais a 
utilizar na respectiva função ou funções.
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Para estudar a implicação destes problemas nas 
condições de trabalho, na saúde e segurança das/os 
trabalhadores e na produtividade da própria em-
presa, existe uma ciência chamada Ergonomia que 
procura um ajustamento mútuo entre as pessoas/tra-
balhadores e o seu ambiente de trabalho. 

Os agentes ergonómicos presentes no ambiente 
de trabalho estão relacionados com várias exigências 
(esforço físico intenso, de produtividade), actividades 
(monótonas e repetitivas) e posturas (inadequadas).

• Posturas

Uma postura, no que respeita ao 
trabalho, é a atitude ou a posição do 
corpo que adoptamos quando traba-
lhamos. As posturas correctas são es-
senciais na prevenção dos inúmeros 
efeitos nocivos que o trabalho que 
executamos tem na coluna (e ainda 
mais se ele for monótono e repetitivo), 
como nos músculos, nas articulações 
e nos tendões. 

Milhares de trabalhadores são afecta-
dos por estas perturbações devido ao ritmo de trabalho exigido, à monotonia do 
trabalho, à deficiente organização/concepção dos postos de trabalho e a outras 
causas físicas como movimentação manual e mecânica de cargas, posturas in-
correctas e movimentos repetitivos.

Executar as mesmas operações durante muitas horas seguidas, por vezes 
na mesma posição (de pé ou sentado) e a um ritmo demasiado rápido, provoca 
desmotivação e fadiga, para além de outros problemas de saúde como ansieda-
de, tensão e angustia que podem levar ao stresse.

Assim, devemos movimentarmo-nos suavemente, adoptar posturas correctas 
e devemos ter atenção quando elevamos ou transportamos cargas, puxamos 
ou empurramos os carrinhos de carga de modo a evitarmos posturas perigosas. 
Uma das coisas que devemos ter sempre presente é que a nossa coluna deve 
ser utilizada como suporte e nunca como uma articulação. O mesmo que dizer 
que quando, por exemplo, tivermos de mover uma carga de um sítio para outro 
não devemos girar a coluna sobre o seu eixo mas girar todo o corpo.

Nos TVC estes riscos estão muito presentes.

• Trabalho monótono e repetitivo

Executar as mesmas operações durante muitas horas seguidas, por vezes 
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na mesma posição (de pé ou sentado) e a um ritmo demasiado rápido, provoca 
desmotivação e fadiga, para além, de outros problemas de saúde.

Os riscos provocados por agentes ergonómicos devem ser objecto verifica-
ção e prevenção por forma a erradicá-los, através de: correcção de deficiên-
cias da organização do espaço de trabalho, de iluminação, de equipamentos e 
ou ferramentas, informação e formação, rotação das/os trabalhadores, pausas 
mais frequentes sobretudo nos trabalhos repetitivos, exames médicos periódi-
cos. Nos TVC estes riscos estão muito presentes.

 

Origem psicosocial

• Stresse

O stresse é um risco emergente das sociedades modernas e no trabalho, é 
provocado por vários factores, entre eles: alterações na concepção, organização 
e gestão do trabalho; insegurança no emprego; aumento da carga e ritmo de 
trabalho; falta de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal; e pelas relações 
interpessoais com colegas de trabalho bem como as chefias da empresa.

O stresse afecta a saúde e segurança das/os trabalhadores, mas não só, 
afecta também a produtividade das empresas e a economia.

O stresse deve ser uma preocupação para a empresa quando as queixas de 
“mal estar” no trabalho se multiplicam e quando os factores que lhe estão na 
origem estão ligados ao trabalho (intensificação do trabalho, múltiplas pressões, 
exigências de produção…). O stresse, neste caso não é derivado de fragilidades 
individuais mas a manifestação de disfuncionamentos mais gerais na empresa. 
A prevenção do stresse inscreve-se no quadro geral da prevenção dos riscos 
profissionais. E o chefe da empresa deve velar pela protecção da saúde e segu-
rança física e mental das/os trabalhadores. Assim, o stresse deve ser objecto de 
avaliação e de um programa de prevenção. 

• Assédio moral e sexual

O Assédio Moral é um tipo específico de violência, pois não é física nem 
sexual. Trata-se de uma actuação sistemática, recorrente e prolongada no tem-
po entre indivíduos com poder assimétrico. O termo Assédio Moral no local de 
trabalho é o termo utilizado para definir um comportamento injustificado e con-
tinuado para com a/o trabalhador ou grupo de trabalhadores, susceptível de 
constituir um risco para a saúde e segurança uma vez que pode gerar ansieda-
de, depressão, problemas gástricos, perda de apetite, náuseas, agressividade, 
desconfiança, dificuldade de concentração, reduzida capacidade para resolu-
ção de problemas, isolamento e solidão. Normalmente o Assédio Moral está 
associado com o objectivo de intimidar, diminuir, humilhar e consumir emocional 
e intelectualmente a vitima com o objectivo de afastar a/o trabalhador da em-
presa/organização. 
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No Assédio Sexual, normalmente, as mulheres são as mais atingidas e muitas 
vezes pelos seus superiores hierárquicos. Normalmente o Assédio Sexual tem 
como objectivo intimidar, coagir e/ou humilhar o/a trabalhador/a e é particular-
mente grave quando o/a trabalhador/a se encontra em situação de dependência 
profissional, de desemprego, de trabalho precário e de falta de qualificação pro-
fissional. O Assédio Sexual manifesta-se quando o/a trabalhador/a é obrigado 
a suportar, contra a sua vontade: olhares ofensivos; alusões grosseiras, humi-
lhantes e embaraçosas; convites constrangedores; gracejos ou conversas com 
segundo sentido; comentários, de mau gosto, à sua aparência física; exibição 
de fotografias constrangedoras; perguntas indiscretas sobre a sua vida privada; 
toques; gestos; abuso de autoridade para obter favores sexuais e, por vezes, 
agressões e violação. De acordo com o Código de Trabalho, Artigo 29º – Assédio 
(publicado em Diário da Republica, Iª Série, nº 30 de 12 de Fevereiro de 2009), 
“Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob 
a forma verbal, não verbal ou física com o objectivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente inti-
midativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.” 

• FACTORES DE RISCOS OPERATIVOS

Os que podem originar acidentes de trabalho tais como circulação de máquinas 
e pessoas, incêndio, máquinas e equipamentos defeituosos, inadequados ou sem 
protecção, movimentação de cargas, manuseamento de substâncias químicas, etc. 

• Circulação de pessoas e máquinas

Como o nome indica refere-se à movimentação das/os trabalhadores no tra-
balho e à movimentação de máquinas nomeadamente movimentação mecânica 
de cargas, quer seja de matérias-primas, de materiais em curso de fabrico, no 
armazenamento, na expedição e na manutenção. Por exemplo: a movimenta-
ção de empilhadoras, stacker’s, porta-paletes, de mono-carris, se não for feita 
correctamente, pode provocar acidentes; se os pisos escorregadios não forem 
devidamente assinalados ou se as/os trabalhadores não estiverem devidamente 
protegidos, podem provocar quedas e lesões; se as zonas de perigo não esti-
verem assinaladas e devidamente protegidas com barreiras, são fonte de alto 
risco.

• Incêndio e explosão

É uma combustão que se desenvolve sem controlo no tem-
po e no espaço, como consequência de diversos factores. 
Para haver um incêndio tem de haver fogo ou seja tem de haver um carburante 
(o ar) + combustível (por exemplo fibras sintéticas, tecidos, peles…) + fonte de 
ignição (de origem térmica, eléctrica, química). 
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AGENTE EXTINTOR APROPRIADO SEGUNDO A CLASSE DE FOGOS

CLASSE DE FOGOS

PÓ C02 ÁGUA ESPUMA HALON

Fogos que resultam da combus-
tão de matéria sólida geralmen-
te de natureza orgânica (madei-
ra, papel, carvão, etc).

Fogos que resultam da com-
bustão de líquidos ou de sólidos 
liquidificáveis (petróleo, cera, 
álcool, gasolina, etc).

Fogos que resultam da combus-
tão de gases (metano, propano, 
acetileno, hidrogénio, etc).

Fogos que resultam da combus-
tão de metais (alumínio, sódio, 
potássio, etc).

• Utilização de equipamentos de trabalho

Uma máquina é definida por um conjunto, equipado ou destinado a ser equi-
pado com um sistema de accionamento diferente da força humana ou animal 
directamente aplicado, composto por peças ou componentes ligados entre si, 
dos quais pelo menos um é móvel, reunidos de forma solidária com vista a uma 
aplicação definida. Apesar das iniciativas encetadas pelos fabricantes que vi-
sam a integração da segurança, a utilização de máquinas comporta sempre 
determinados riscos para os respectivos utilizadores tais como: esmagamento; 
corte por cisalhamento; golpe ou decepamento; agarramento ou enrolamento; 
arrastamento ou aprisionamento; choque ou impacto; perfuração ou picadela; 
abrasão ou fricção; ejecção de fluído a alta pressão; queda de pessoas e/ou 
objectos; entalamentos; golpes e cortes; choques com ou contra; projecção de 
partículas, materiais e objectos; eléctricos (contacto directo, indirecto ou com 
a electricidade estática); biológicos (vírus, bactérias, fungos ou parasitas); des-
respeito dos princípios ergonómico (sobrecarga e sobre esforços, posturas de 

Muito adequado Adequado Aceitável Não utilizar

Existe risco de incêndio ou de explosão, por exemplo nas caldeiras utilizadas 
na geração de vapor. 
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trabalho); psicossociais (monotonia, sobrecarga de trabalho e/ou de horário e 
stress); incêndio e/ou explosão; contacto com superfícies ou líquidos com tem-
peraturas extremas (quentes ou frias); térmicos; exposição ao ruído; exposição 
a contaminantes químicos (fumos, poeiras, névoas, gases e vapores); exposição 
a radiações (ionizantes e/ou não ionizantes); vibrações; ambientes hiperbáricos; 
combinação de vários riscos.

• Riscos eléctricos

As instalações devem estar devidamente protegidas contra 
sobreintensidades. A protecção contra sobrecargas deve ser 
estabelecida de modo a impedir que sejam ultrapassadas as 
intensidades de corrente máxima admissíveis nas canalizações 
e nos aparelhos. A protecção contra curto-circuitos deve ser 
estabelecida de forma a garantir que a duração do curto-circuito seja limitada a 
um tempo suficientemente curto para não alterar de forma permanente as ca-
racterísticas das canalizações e dos aparelhos. De todas as formas de energia 
utilizadas actualmente, a electricidade é, com toda a certeza, a que tem maior 
número de aplicações. Sendo uma forma de energia indispensável a qualquer 
empresa da Indústria Têxtil e do Vestuário (iluminação, alimentação de máquinas 
e equipamentos, etc.), constitui, por este facto, um risco para os trabalhadores, 
para os equipamentos e instalações.

As consequências dos acidentes de origem eléctrica podem ser muito gra-
ves, quer ao nível material (incêndios, explosões), quer ao nível pessoal, poden-
do mesmo levar à morte do indivíduo. As medidas de controlo a adoptar estão 
estabelecidas no Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de Dezembro, e na Portaria 
n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro (Regras Técnicas de Instalações Eléctricas 
de Baixa Tensão).

• Manuseamento de substâncias químicas – produtos químicos perigosos

Os produtos químicos englobam as substâncias e prepara-
ções químicas. As substâncias são os elementos químicos e os 
seus compostos no estado natural ou obtidos por um qualquer 
processo de produção enquanto que as preparações são as 
misturas ou soluções compostas por duas ou mais substân-
cias. Estes produtos têm efeitos específicos na vida humana 
(carcinogénicos, mutagénicos e com efeitos tóxicos na reprodução) bem como 
efeitos no ambiente. Os riscos associados à manipulação destas substâncias 
e preparações químicas perigosas são devidos a vários factores inerentes ao 
próprio produto mas também à sua embalagem, transporte, armazenamento e a 
forma como são manipulados. 

De entre os problemas que a exposição e/ou manuseamento destes produtos 
pode causar salientamos alguns como irritações/alergias oculares e/ou cutâ-
neas, problemas respiratórios/asma, problemas reprodutivos, problemas no sis-
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tema nervoso, deficiências congénitas e cancro. Para evitar a exposição a estes 
riscos e garantir a saúde e segurança das/os trabalhadores no desempenho das 
suas actividades a empresa deverá fornecer aos trabalhadores os EPI’S adequa-
dos, tais como, máscaras, luvas, calçado e outros.

Os produtos químicos mais perigosos nos TVC são: produtos de lavagem 
e branqueamento, tira nódoas, ácido acético, hipoclorito de sódio, cloreto de 
sódio, ácido oxalico, detergentes, óleos lubrificantes, agentes de limpeza, água 
oxiginada, hidróxio de sódio, sulfato de sódio, corantes, colas, coagulantes e 
floculantes. Todos os produtos químicos perigosos devem estar devidamente 
embalados, rotulados e armazenados.

Reach (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

É o regulamento relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição das 
Substâncias Químicas utilizadas na indústria. Foi publicado no Jornal Oficial da 

EXPLOSIVAS
Evitar choques, fricções, formação de faíscas e a 
acção do calor.

INFLAMÁVEIS
Manter afastado de chamas e fontes de calor.

COMBURENTES
Evitar qualquer contacto com substâncias com-
bustíveis.

TÓXICAS
Não respirar os vapores. 
Evitar o contacto do produto com o corpo.

NOCIVAS
Não respirar os vapores. 
Evitar o contacto do produto com a pele e os olhos.

CORROSIVAS
Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. 
Não respirar os vapores. 
Obrigatório o uso de equipamento protector.

Imagem 2 | Identificação obrigatória das substâncias e produtos químicos perigosos
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•  Movimentação manual e mecânica de cargas

Milhares de trabalhadores são afectados por perturbações 
músculo-esquelécticas devido ao ritmo de trabalho exigido, à 
monotonia do trabalho, à deficiente organização/concepção 
dos postos de trabalho e a outras causas físicas como movi-
mentação manual e mecânica de cargas, posturas incorrectas 
e movimentos repetitivos.

Mas, por vezes, não basta uma posição correcta, é necessá-
rio ter em conta o tipo de trabalho que fazemos – se manipula-
mos, por exemplo, embalagens de cartão, bobinas de fio, ro-
los de estampar e/rolos de tecido; se transportamos paletes 
e/ou trabalhamos com empilhadoras... e como o fazemos.

Para além das medidas correctivas a implementar, neste campo, pelas em-
presas, as/os trabalhadores têm direito a informação e formação adequadas 
sobre a movimentação manual e mecânica de cargas.

União Europeia a 30 de Dezembro de 2006, sob a forma do Regulamento (CE) nº 
1907/2006, entretanto rectificado e publicado no Jornal Oficial do União Euro-
peia, Lei 136 de 29 de Maio de 2007 e entrou em vigor a 1 de Junho de 2007. O 
REACH impõe às empresas produtoras ou importadoras a obrigação de reunir, 
produzir e difundir informações sobre as propriedades e os riscos de utilização 
das substâncias químicas para que sejam utilizadas com a máxima segurança. 
O objectivo deste novo Regulamento é assegurar um elevado nível de protecção 
da saúde humana e do ambiente.

A Indústria Têxtil e do Vestuário utiliza várias substâncias pelo que deverão 
cumprir com os requisitos do Regulamento REACH.

Tendo em vista esse objectivo, as empresas da Indústria Têxtil e do Vestuário 
deverão adoptar uma metodologia de implementação do REACH que assenta 
basicamente em quatro etapas:

1. Nomear um coordenador REACH na empresa;

2. Elaborar um inventário de todas as substâncias usadas na empresa identifi-
cando a origem dos fornecedores (na União Europeia ou fora da União Europeia);

3. Preparar os contactos com os seus fornecedores e clientes;

4. Preparar o pré-registo e posteriormente proceder ao registo (se for aplicável)
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Considera-se EPI todo o equipamento e qualquer acessório ou complemento, 
destinado a ser utilizado pelo trabalhador/a para se proteger dos riscos profissionais 
que não possam ser evitados ou limitados por meios técnicos de protecção colectiva 
ou por medidas, métodos ou processo de organização do trabalho.

Os EPI devem ser:

•  Conformes com as normas aplicáveis à sua concepção e fabrico em matéria de 
segurança e saúde.

•  Adequados ao utilizador/a e de uso estritamente pessoal.

•  Adequados à prevenção do risco que visam evitar e às condições existentes no 
local de trabalho.

Na grelha abaixo apresentamos alguns dos equipamentos de protecção individual 
mais importantes nos sectores têxtil, vestuário e calçado, bem como a sua relação 
com a sinalização de obrigatoriedade de utilização dos mesmos:

SINALIZAÇÃO DESCRIÇÃO

Obrigatório a utilização de botas de protecção

Obrigatório a utilização de fato de protecção

Obrigatório a utilização de capacete e luvas de protecção

Obrigatório a utilização de luvas de protecção

Obrigatório a utilização de máscara de protecção

Obrigatório a utilização de protectores de ouvidos

Esta Sinalização deve ser afixada na empresa para informação das/dos trabalha-
dores.

3.2EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s)
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Considera-se acidente de trabalho aquele 
que se verifique no local e no tempo de trabalho, 
produzindo lesão corporal, perturbação funcio-
nal ou doença de que resulte redução na capa-
cidade de trabalho, ou de ganho, ou a morte. 
Considera-se também acidente de trabalho, o 
ocorrido:

•  No trajecto, normalmente utilizado e duran-
te o período ininterrupto habitualmente gas-
to, de ida e de regresso entre:

a)  O local de residência e o local de traba-
lho;

b)  Quaisquer dos locais já referidos e o local de pagamento da retribuição, ou o 
local onde deva ser prestada assistência ou tratamento decorrente de aciden-
te de trabalho;

c)  O local de trabalho e o de refeição;

d)  O local onde, por determinação da entidade empregadora, o trabalhador 
presta qualquer serviço relacionado com o seu trabalho e as instalações que 
constituem o seu local de trabalho habitual;

•  Quando o trajecto normal tenha sofrido interrupções ou desvios determinados 
pela satisfação de necessidades atendíveis do trabalhador, bem como por mo-
tivo de forca maior ou caso fortuito;

•  No local de trabalho, quando no exercício do direito de reunião ou de actividade 
de representação dos trabalhadores;

•  Fora do local ou tempo de trabalho, na execução de serviços determinados ou 
consentidos pela entidade empregadora;

•  Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar 
proveito económico para a entidade empregadora;

•  No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação profissional 
ou, fora, quando exista autorização da entidade empregadora;

•  Durante a procura de emprego nos casos de trabalhadores com processo de 
cessação de contrato de trabalho em curso;

3.3O ACIDENTE – PARTICIPAÇÃO DO ACIDENTE 
E ACOMPANHAMENTO    
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PROCEDIMENTOS PERANTE UMA 
SITUAÇÃO DE ACIDENTE

Assistência ao Sinistrado Em situação de acidente, deve ser apurada a gravidade do 
acidente e dependendo da situação o sinistrado deve ser 
socorrido no próprio local ou encaminhado para um centro 
hospitalar.  O responsável da secção deve notificar o Respon-
sável da Segurança.

Notificação do Acidente A empresa deve proceder a comunicação do acidente à Com-
panhia de Seguros e Autoridade das Condições do Trabalho 
(ACT), através de formulário próprio. No caso de acidentes 
mortais, a comunicação deve ser feita ao ACT num período 
de 24 horas após a ocorrência do acidente.

Investigação do Acidente O responsável da Segurança/Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho deverá recolher da empresa os ele-
mentos que se considerem relevantes para efectuar a análi-
se do acidente de trabalho, determinando as causas. Desta 
investigação poderá fazer parte não só o levantamento das 
situações através de entrevistas dos intervenientes, como 
também a recolha de provas através de fotografias e imagem 
vídeo.

Planeamento e 
Implementação de acções 
correctivas e preventivas

Após a determinação das causas do acidente planeiam-se 
as acções correctivas e/ou preventivas, com a definição de 
responsáveis pela implementação e prazos.

Verificação da eficácia das 
acções correctivas

Finalmente é avaliada a eficácia das acções implementadas 
garantindo assim a eliminação ou redução das causas que 
motivaram o acidente.
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AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE RISCOS 
UM PROCESSO CONTÍNUO E SISTEMÁTICO    

4.1

Não existe um modelo europeu de avaliação dos riscos. Existem, isso sim, práti-
cas diversas conforme os países – práticas nacionais e sectoriais muitas delas sus-
tentadas por legislações pouco precisas sobre a avaliação donde resulta, muitas ve-
zes, que ou não é feita ou, se o é, resume-se a uma abordagem meramente formal e 
burocrática. 

Mesmo nos países, como o nosso, que transpuseram a Directiva-Quadro euro-
peia, bem como outras Directivas sobre a matéria de SST, para a legislação nacional 
(Lei 102/209 de 10 de Setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saú-
de no trabalho) e apesar das inúmeras Campanhas de informação e sensibilização 
junto de entidades patronais e de trabalhadores dos nossos sectores de actividade o 
certo é que, a avaliação dos riscos não é prática generalizada, nomeadamente, nas 
pequenas e médias empresas. Ora, para nós, a avaliação dos riscos é fundamen-
tal para a implementação, na prática, de uma política de prevenção, pelo que a 
avaliação deve ser sistemática e dar lugar à elaboração dos respectivos planos 
de acções preventivas com impacto na melhoria das condições de trabalho, de 
segurança e saúde das/os trabalhadores, para tal, a participação activa destes, 
é essencial. 

COMO FAZER?

A avaliação deve estender-se a todas as situações que afectem o bem-estar 
das/os trabalhadores em matéria de segurança e saúde bem como das condições 
de trabalho.

Devemos ter em conta o que as/os trabalhadores sentem e exprimem face às 
situações que vivem para que possamos construir a(s) nossa(s) proposta(s) para um 
plano acção de prevenção. O apoio activo das/os trabalhadores é fundamental para 
podermos apresentar à empresa, a(s) nossa(s) proposta(s) de acção. 

Quando iniciarmos o nosso processo de avaliação devemos ter em conta 
dois príncipios:

•  Estruturar a nossa verificação e avaliação de modo a que sejam abordados to-
dos os perigos e riscos relevantes.

•  Interrogarmo-nos sempre se o risco e ou riscos podem ser eliminados.

O processo de avaliação dos perigos e riscos engloba duas fases fundamen-
tais, a análise dos ricos e a sua valoração e inclui as etapas que se seguem. 
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ETAPAS

1. Identificar o perigo (por exemplo: agentes físicos, químicos e biológicos; processos 
industriais; movimentos e posturas; sobrecargas físicas e mentais...);

2. Identificação das/os trabalhadores expostos ou potencialmente expostos a riscos 
derivados dos perigos identificados (ter em conta as/os trabalhadores mais vulne-
ráveis, como por exemplo grávidas, lactantes, jovens, mais idosos, trabalhadores 
temporários...)

3. Estimar o risco (qualificação e quantificação do risco) ou seja o grau da sua perigo-
sidade dos danos e o grau de probabilidade de ocorrência desse dano.

5. Controlo do risco ou seja pôr em prática medidas de controlo e verificar se essas 
medidas funcionam. 

Estas três primeiras operações constituem a análise do risco 

4. Valoração do risco para ver o que fazer – ver a possibilidade de eliminar o risco ou, 
no caso de não ser possível, ver como o controlar e minimizar.

Estas quatro operações constituem a avaliação do risco 

TODAS, DE 1 A 5, FAZEM PARTE DA GESTÃO DO RISCO 

ESQUEMATICAMENTE SERÁ ASSIM:

IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO1

IDENTIFICAÇÃO DE 
TRABALHADORES EXPOSTOS

2

ESTIMATIVA DO RISCO3

VALORAÇÃO DO RISCO4

CONTROLO DO RISCO5

ANÁLISE 
DE RISCOS AVALIAÇÃO 

DE RISCOS GESTÃO 
DE RISCOS
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Os perigos e riscos que propomos que se verifiquem, avaliem e se estipulem me-
didas de prevenção, são fruto da identificação dos perigos e dos riscos, bem como 
análise e avaliação já efectuados em Campanhas anteriores em parceria com outras 
entidades, nos três sectores, Têxtil, Vestuário e Calçado. São eles: 

• O Ruído – risco de perda de audição/surdez;

• A Fadiga visual – risco de perturbações de visão

• As Posturas – risco de lesões músculo-esqueléticas

• Os Produtos químicos perigosos – riscos para vias respiratórias, pele, quei-
maduras, etc 

• As Poeiras e Vapores – perigo de alergias e doenças respiratórias graves

• A Movimentação manual de cargas – perigo de lesões músculo-esqueléticas 
devido a posturas incorrectas e/ou não utilização de equipamento adequado.

• O Stresse – perigo de sérias perturbações de ordem nervosa, neurológica e outras

• O Trabalho Monótono e Repetitivo – executar as mesmas operações durante 
muitas horas seguidas, por vezes na mesma posição (de pé ou sentado) e a um ritmo 
demasiado rápido provocando desmotivação e fadiga para além de outros problemas 
de saúde. 

O facto de serem estes os perigos e riscos elencados e mais comuns aos 3 
sectores não impede, pelo contrário, de registarmos outros perigos e riscos que 
entretanto tenham surgido nas empresas, ligados tanto a factores ambientais 
como a factores operativos. Daqui a importância, uma vez mais, da participação 
activa das/dos trabalhadores expostos a esses perigos e riscos nas várias eta-
pas do processo produtivo.

Para fazer a verificação e a avaliação dos riscos propomos que os mesmos 
sejam verificados e avaliados com base no processo produtivo de cada um dos 
sectores (têxtil, vestuário e calçado) ou seja nas várias secções, identificar quais 
as operações onde esses riscos estão presentes.

Neste sentido apresentamos os fluxogramas (representação gráfica de um deter-
minado processo ou fluxo de trabalho) do processo produtivo para cada um dos 3 
sectores TVC, bem como as fichas que servirão de suporte ao trabalho de verificação 
e avaliação dos riscos. 
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ARMAZENAGEM DO 
PRODUTO ACABADO

PREPARAÇÃO À FIAÇÃO
FIAÇÃO PROPRIAMENTE DITA

BOBINAGEM
RETORÇÃO

VAPORIZAÇÃO/HUMIDIFICAÇÃO

PREPARAÇÃO À TECELAGEM
TECELAGEM PROPRIAMENTE DITA

REVISTA/INSPECÇÃO TECIDO

GASAGEM/CHAMUSCAGEM
DESENCILAGEM

MERCERIZAÇÃO/CAUSTIFICAÇÃO
FERVURA

BRANQUEAMENTO
TERMOFIXAÇÃO

PREPARAÇÃO AO TINGIMENTO
TINGIMENTO

HIDROEXTRACÇÃO
SECAGEM

PREPARAÇÃO À ESTAMPARIA
ESTAMPARIA PROPRIAMENTE DITA

SECAGEM
FIXAÇÃO
LAVAGEM

PREPARAÇÃO AO ACABAMENTO
ACABAMENTO QUÍMICO

CONTROLO FINAL

ARMAZÉM DE MATÉRIA

FIAÇÃO

TECELAGEM

TRATAMENTO PRÉVIO

TINTURARIA

ESTAMPARIA

ACABAMENTO

FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO 
DE UMA EMPRESA TÊXTIL ALGODOEIRA
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ARMAZÉM DE ENTRADA

CORTE

PREPARAÇÃO À COSTURA

COSTURA

ACABAMENTO E EMBALAGEM

ARMAZÉM DE PRODUTO ACABADO

FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO 
DE UMA EMPRESA DE VESTUÁRIO/CONFECÇÃO

CONCEPÇÃO/MODELAÇÃO
E PREPARAÇÃO PARA O CORTE
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ARMAZÉM DO 
PRODUTO ACABADO

IGUALIZAR
FACEAR
RISCAR

ENTRETELAR
ORLAR

VERGAR

ARMAZÉM DE ENTRADA

CORTE

PREPARAÇÃO À COSTURA

COSTURA

FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO 
DE UMA EMPRESA DE CALÇADO

CONCEPÇÃO E PREPARAÇÃO 
PARA O CORTE

EMBALAGEM

PRÉ MONTAGEM
MONTAGEM PROPRIAMENTE DITA

MONTAGEM

LIMPEZA/POLIMENTO MECÂNICO
APLICAÇÃO DE TINTAS À PISTOLA

ACABAMENTO
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FICHAS DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS RISCOS EM EMPRESAS TVC POR RISCO    

4.2

Exemplo de Ficha de Identificação e Avaliação de Riscos 
para o risco – Fadiga Visual

FICHA DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NOS TVC.

Sector:          TÊXTIL                   VESTUÁRIO                    CALÇADO                  Data:

Empresa:

Nº de trabalhadores:    Mulheres:                Homens:                 Secção:

Representante das/os trabalhadores

RISCO
FADIGA VISUAL/ILUMINAÇÃO DEFICIENTE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

SIM NÃO
• As/os trabalhadores têm 
iluminação suficiente e 
adequada para executar 
tarefas tais como verifica-
ção de tecidos, cerzimento, 
introdução de fios, revista, 
modelação, preparação 
para o corte, montagem e 
acabamento?
• Há problemas de reflexos 
sobre as mesas/postos de 
trabalho e, como tal, enca-
deamentos?
• As lâmpadas estão cor-
rectamente dispostas por 
forma a iluminar as tarefas 
a desempenhar?
• As/os trabalhadores fazem 
pausas frequentes ou alter-
nam com outros trabalhos?

• As/os trabalhadores 
fazem exames médicos 
de visão?

A Ficha de 
Identificação e 
Avaliação inicia 
com uma pequena 
caracterização 
da empresa onde 
vai ser aplicada. 
É-lhe solicitado que 
indique: o sector; a 
data em que realiza 
a verificação; o nº 
de trabalhadores da 
empresa; a secção 
onde vai aplicar a 
Ficha; e finalmente 
o nome do repre-
sentante que vai 
aplicar a Ficha.

Após preencher a 
primeira parte da 
Ficha, deverá pro-
ceder à avaliação 
das situações que 
lhe são colocadas 
na Ficha. Para isso 
basta assinalar, 
com uma cruz, se 
SIM ou NÃO, as 
questões que lhe 
são colocadas e se 
tiver conhecimento 
de uma medida que 
poderia melhorar a 
situação, descreva-
-a na coluna ao 
lado “Medidas de 
Prevenção”.
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Exemplo do verso de Ficha de Identificação e Avaliação de Riscos 
para o risco – Fadiga Visual

VERIFIQUE/AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o 
processo produtivo da empresa

No Têxtil: na manutenção; urdideiras; montagem 
da tela, tingimento/cozinha das cores; estampa-
gem digital; acabamento químico; revista, arma-
zém – produtos acabados.

No Vestuário: armazém/verificação de cargas; 
concepção/visores; modelagem; preparação para 
o corte; revista/sinalização de defeitos; termoco-
lagem/verificação do produto; acabamento/rema-
te; revista e embalagem.

No Calçado: corte; costura; montagem e acaba-
mento

Descrição do Risco

No verso de cada 
Ficha de Identificação 
e Avaliação encontrará 
sempre as áreas do 
processo produtivo têx-
til, vestuário e calçado 
mais sensíveis ao risco 
ao qual corresponde a 
ficha. Neste exemplo, a 
Ficha de Identificação e 
Avaliação corresponde à 
Fadiga Visual.

Após a apresentação 
das áreas do processo 
produtivo mais sensíveis 
ao risco, encontrará uma 
breve descrição do risco 
que está a verificar. 

A fadiga visual: é um risco que ocorre em ope-
rações que exigem uma fixação maior da vista, 
nomeadamente, sobre ecrãs e visores mas, igual-
mente, em trabalhos que exigem muita luminosi-
dade, como por exemplo, a verificação de defei-
tos nos tecidos. A fadiga visual aumenta exigindo 
pausas e um ambiente luminoso ergonomicamente 
correcto. Os exames médicos periódicos da visão 
são fundamentais.
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•  Associação Empresarial Portuguesa (2008).Manual de Boas Práticas – Indústria 
Têxtil e do Vestuário - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.AEP.Porto

•  Autoridade para as Condições do Trabalho (2010). Riscos emergentes e novas 
formas de prevenção num mundo de trabalho em mudança.ACT.Lisboa

•  BOIX, Pierre e VOGEL, Laurent; L’Evaluation des Risques sur le Lieux de Travail 
– Guide pour une Intervention Syndicale; Bureau Technique Syndical (BTS), Bru-
xelas, 1999

•  Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical (2009).A 
avaliação dos riscos no local de trabalho. Guia para uma intervenção sindical. 
CGTP-IN.Lisboa

•  Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical (s/d).Guia de 
Participação Consciente para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.CGTP-
IN.Lisboa

•  Decreto Regulamentar nº 76/2007 de 17 de Junho. Diário da República nº 136 - I 
Série. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.Lisboa.

• European Agency for Safety and Health at Work.(s/d).E-Facts nº 30 – A seguran-
ça e a saúde no Sector Têxtil.OSHA.Bruxelas

•  European Agency for Safety and Health at Work.(2008).Facts nº 81 Avaliação de 
Riscos: a chave para locais de trabalho seguros e saudáveis.OSHA.Bruxelas

•  European Agency for Safety and Health at Work.(2001).Facts nº 20 Como reduzir 
os acidentes no local de trabalho.OSHA.Bruxelas

• European Agency for Safety and Health at Work.(2002).Facts nº 28 Como reduzir 
os acidentes no local de trabalho.OSHA.Bruxelas

•  European Commission.(1996).Guidance on Risk assessment at work. 
EC.Luxemburgo

•  European Agency for Safety and Health at Work.(s/d).E-Facts nº 42 – Lista de 
controlo para a prevenção de lesões dos membros inferiores.OSHA.Bruxelas

•  European Agency for Safety and Health at Work.(s/d).E-Facts nº 45 – Lista de 
verificação para a prevenção de más posturas de trabalho.OSHA.Bruxelas
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•  Inspecção Geral do Trabalho (2005). Aspectos Essenciais da Disciplina Legal da 
segurança e Saúde do Trabalho.IGT.Lisboa

• Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (2002).
Algodoeira: manual de prevenção dos riscos profissionais.IDICT.Porto

•  Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (2001).
Sector do Calçado: manual de prevenção.IDICT.Lisboa

•  Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (2002).
Vestuário: manual de prevenção dos riscos profissionais.IDICT.Porto

•  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (s/d).Evaluación de Ries-
gos Laborales.INSHT. 

•  Lei nº 7/2009 de 12 de Fevereiro.Diário da República nº 30 - I Série.Assembleia 
da República.Lisboa.

•  Lei nº 98/2009 de 4 de Setembro.Diário da República nº 172 - I Série.Assembleia 
da República.Lisboa.

•  Lei nº 102/2009 de 10 de Setembro.Diário da República nº 176 - I Série.Assem-
bleia da República.Lisboa.

•  Organização Internacional do Trabalho (2007).Locais de Trabalho Seguros e Sau-
dáveis.Tornar o trabalho digno uma realidade.OIT.Lisboa

•  Organização Internacional do Trabalho (2005).Prevenção, uma estratégia global.
OIT.Lisboa

•  Portaria nº 455/201 de 5 de Maio.Diário da República nº 104 - I Série-B.Ministé-
rio do Trabalho e da Solidariedade Social.Lisboa.

•  Resolução do Parlamento Europeu sobre a promoção da saúde e segurança 
no local de trabalho 2004/2205 (INI) de 24 de Fevereiro. Jornal Oficial da União 
Europeia C 304 E/400. Parlamento Europeu.Bruxelas.
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• Constituição da República – O direito à segurança e saúde no trabalho é um 
dos direitos constante do Capítulo dos Direitos, Liberdades e Garantias da nossa 
Constituição da República.

• Código do Trabalho – nomeadamente o Capítulo IV – Segurança, higiene e saú-
de no trabalho (Artºs 281 a 284). 

• Contratos Colectivos de Trabalho dos sectores Têxtil, Vestuário e Calçado, 
negociados entre a FESETE e as respectivas Associações patronais, tem capitulo 
dedicado inteiramente às obrigações e deveres por parte da empresa, bem como, os 
direitos e deveres das/os trabalhadores em matéria de SST.

• Lei 102/2009 de 10 de Setembro – Regime jurídico da promoção da segurança 
e saúde no trabalho - regulamenta o previsto no Artº 284 do Código de Trabalho, a 
protecção da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante em matéria de SST, bem 
como a protecção de menores. Transpõe as Directivas Comunitárias para a ordem 
jurídica interna: 

•  Directiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa à aplicação 
de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho, alterada pela Directiva n.º 2007/30/CE, do Conselho, 
de 20 de Junho.

•  Directiva n.º 91/383/CEE, do Conselho, de 25 de Junho, que completa a apli-
cação de medidas tendentes promover a melhoria da segurança e da saúde 
dos trabalhador e que têm uma relação de trabalho a termo ou uma relação de 
trabalho temporária.

•  Directiva n.º 92/85/CEE, do Conselho, de 19 de Outubro, relativa à implemen-
tação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 
das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.

•  Directiva n.º 94/33/CE, do Conselho, de 22 de Junho, relativa à protecção dos 
jovens no trabalho.

•  No que respeita à protecção do património genético, as Directivas contendo 
prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho contra os agentes 
químicos, físicos e biológicos, designadamente a Directiva n.º 90/394/CEE, do 

LEGISLAÇÃO NACIONAL
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Conselho, de 28 de Junho, relativa à protecção dos trabalhadores contra os 
riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho, alterada 
pelas Directivas n.os 97/42/CE, do Conselho, de 27 de Junho, e 1999/38/CE, 
do Conselho, de 29 de Abril.

•  Directiva n.º 90/679/CEE, do Conselho, de 26 de Novembro, relativa à pro-
tecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes bioló-
gicos durante o trabalho, alterada pela Directiva n.º 93/88/CEE, do Conselho, 
de 12 de Outubro, e a Directiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 de Abril, 
relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos 
ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

LEGISLAÇÃO EUROPEIA

• Directiva-Quadro 89/391/CEE alterada pela Directiva nº 2007/30/CE do Con-
selho de 30 de Junho, ambas já transpostas para o Regime Jurídico do nosso país.

• Regulamento REACH – regulamento Europeu publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia a 30 de Dezembro de 2006, sob a forma do Regulamento (CE) nº 
1907/2006, entretanto rectificado e publicado no Jornal Oficial do União Europeia, 
Lei 136 de 29 de Maio de 2007 e entrou em vigor a 1 de Junho de 2007.

LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL – OIT

• Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a Se-
gurança e Saúde dos Trabalhadores.
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•  FESETE – Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, 
Vestuário, Calçado e Peles de Portugal

http://www.fesete.pt

http://fesete.ning.com

• CGTP – Intersinsical Nacional

http://www.cgtp.pt

• ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho

http://www.act.gov 

• Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

http://www.osha.europa.eu

•  Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 
(Eurofound)

http://europa.eu

• OIT – Organização Internacional do Trabalho

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/index.htm

• Área do Portal da Comissão Europeia dedicada ao REACH

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm




