
 
 

 

 

 

 

  



 
Os níveis de desenvolvimento da aplicação das normas de Saúde e 

Segurança nos locais de trabalho ao nível da parceria é bem diferente. O 

presente documento pretende ser um documento de informação e 

dinamizador da implementação de medidas que protejam os/as 

trabalhadores nos locais de trabalho. 

 

A estrutura empresarial das Indústrias Têxtil, Vestuário, Calçado e Curtumes 

(ITVCC) sofreu profundas mutações nos últimos 25 anos com a redução das 

grandes empresas e o crescimento acelerado das micro, pequenas e 

médias empresas. 

 

Foram dados passos em matéria de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), 

novos equipamentos e inovações tecnológicas permitiram reduzir riscos na 

movimentação de cargas; produtos químicos e solventes foram sendo 

substituídos por produtos aquosos em operações na cadeia de produção do 

vestuário e calçado. Mas são ainda relevantes os ricos nas áreas das 

posturas ergonómicas e os resultantes do novo fenómeno do stress laboral. 

 

Neste novo contexto concorrencial os tempos de laboração diária e a 

intensidade dos ritmos de trabalho sofreram profundas alterações, 

nomeadamente nas actividades de mão-de-obra intensiva, com 

consequências para os trabalhadores e trabalhadoras no que diz respeita 

ao desiderato de uma vida de trabalho saudável. 

 

A organização dos diferentes postos de trabalho segue o velho modelo 

taylorista, sem rotação dos trabalhadores sujeitando-os ao exercício de 

funções monótonas e repetitivas em horários alargados até 10 ou 12 horas 

diárias e a ritmos de trabalho de intensidade elevada; muitos dos 

equipamentos utilizados não respeitam as normas ergonómicas; uma parte 

significativa das chefias intermédias não têm formação adequada para o 

exercício dessas funções, nomeadamente nas áreas da prevenção de SST 



 
transformando os locais de trabalho em espaços geradores acelerados de 

doenças-músculo esqueléticas e psicossociais. 

A assumpção de uma política e uma cultura de prevenção pelas e nas 

empresas (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 os/as 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 ITVCC, não apenas numa óptica do cumprimento 

das suas obrigações legais em matéria de Segurança e Saúde, mas 

também, porque a promoção da saúde e segurança no trabalho exige um 

esforço de empregadores, trabalhadores e da sociedade e é um 

investimento com resultados positivos para todos. 

 

As ITVCC apresentam ao longo de todo o processo produtivo, diversos 

riscos para os trabalhadores, designadamente, os riscos químicos 

resultantes, entre outros, da utilização de tira-nódoas, solventes e de colas, 

os riscos mecânicos associados à utilização de equipamentos de trabalho, 

bem como os riscos ergonómicos, resultantes do trabalho monótono e 

repetitivo, de posturas incorrectas e da movimentação manual de cargas.  

 

São sectores marcados pelo elevado ritmo de trabalho, má postura e 

trabalho repetitivo. As características deste trabalho são propícias ao 

aparecimento de doenças profissionais. Podemos destacar as doenças 

derivadas de lesões músculo-esqueléticas (por ex. tendinites), Stresse e 

doenças do fórum respiratório como as mais frequentes de identificar no seio 

dos/as trabalhadores/as.   

 

Em resultado das mutações ocorridas nos últimos anos, têm surgido riscos 

novos e emergentes sendo necessário efectuar a sua prevenção e o 



 
acompanhamento dos seus impactos na segurança e na saúde dos 

trabalhadores, nomeadamente ao nível dos planos da inovação técnica ou 

das mudanças sociais ou organizacionais. Nesta matéria, realçam-se certos 

factores de risco psicossocial resultantes de interacções sociais negativas 

em ambiente de trabalho. 

 

ACIDENTE DE TRABALHO 

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. 

 

DOENÇA PROFISSIONAL 

A doença profissional é aquela que resulta directamente das condições de 

trabalho, consta da Lista de Doenças Profissionais e causa incapacidade 

para o exercício da profissão ou morte. As doenças profissionais em nada 

se distinguem das outras doenças, salvo pelo facto de terem a sua origem 

em factores de risco existentes no local de trabalho. 

 

 

A Recomendação nº 194 sobre a Lista de Doenças Profissionais, 2002, 

da OIT, bem como a Recomendação da Comissão de 19 de Setembro 

de 2003 relativa à lista europeia das doenças profissionais (notificada 

com o número C -2003–3297), pode ser usada pelos vários países como 

modelo para construir, desenvolver ou reforçar e harmonizar os 

sistemas nacionais de registo e notificação e para indemnização por 

acidentes e doenças profissionais. Fornece um procedimento inovador 

e simplificado para a atualização da lista de forma regular através de 

reuniões tripartidas de peritos convocadas pelo Conselho de 

Administração da OIT.  



 
PREVENÇÃO 

É o conjunto de políticas e programas públicos, bem como disposições ou 

medidas 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. Assim: 

• O empregador deve assegurar aos trabalhadores condições de 

segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, 

aplicando as medidas necessárias tendo em conta princípios gerais de 

prevenção; 

• O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que 

respeitem 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 instalações em que a 

actividade é desenvolvida; 

• Deve assegurar-se que o desenvolvimento económico promove a 

humanização do trabalho em condições de segurança e de saúde; 

• A prevenção dos riscos profissionais deve assentar numa correcta e 

permanente avaliação de riscos e ser desenvolvida segundo princípios, 

políticas, normas e programas; 

 

OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PREVENÇÃO 

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 instruções compreensíveis e adequadas às actividades 

 

MEDIDAS DE PROTECÇÃO COLECTIVA 

Medidas de protecção do conjunto de trabalhadores, 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 ).  

 

REPRESENTANTES DAS/OS TRABALHADORES 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 exercício dos direitos das/os trabalhadores em matéria de SST, 

nomeadamente os direitos 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. 

 

 

 

 



 
ERGONOMIA 

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 

máquina, quer quanto ao espaço disponível ou à posição de ferramentas e 

materiais a utilizar na respectiva função ou funções. 

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). As posturas correctas são essenciais 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.  

 

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 ansiedade, tensão e angústia que podem levar ao stresse. 

 

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, 

provoca desmotivação e fadiga, para além, de outros problemas de saúde. 

Os riscos provocados por agentes ergonómicos devem ser objecto 

verificação e prevenção por forma a erradicá-los, através de: correcção de 

Milhares de trabalhadores são afectados 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 

incorrectas e movimentos repetitivos. 



 
deficiências 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 periódicos. Nas ITVCC estes riscos estão muito presentes. 

 

LESÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS RELACIONADAS COM O TRABALHO 

(LMERT) 

De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

(OSHA) as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho 

(LMERT) são o problema de saúde ocupacional mais comum na Europa. 

Segundo a OSHA um em cada quatro trabalhadores na UE a 27 queixa-se 

de problemas resultantes deste tipo de lesões.  

 

As LMERT mais frequentes como, as tendinites do punho, do ombro e do 

cotovelo, a síndrome do túnel cárpico e as raquialgias (ou dores nas costas), 

devem-se essencialmente a actividades que decorrem de forma repetitiva e 

prolongada (dos dedos no caso das tendinites de punho e dos membros 

superiores no caso das tendinites de ombro ou do cotovelo) e no decorrer 

da actividade em contextos ergonomicamente incorrectos.   

 

Entre os factores identificados que podem contribuir para o aparecimento de 

LMERT destacam-se os factores físicos tais como, movimentos repetitivos, 

postura forçadas ou estáticas e vibrações, e os factores organizacionais e 

psicossociais tais como, trabalho monótono e repetitivo executado a um 

A OSHA alerta ainda para o facto de as LMERT afectarem a saúde 

das/os trabalhadoras/es a nível individual e aumentarem os custos 

empresariais e sociais das empresas e dos países europeus (Fundação 

Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, 2007).  



 
ritmo rápido, trabalho exigente, falta de controle sobre as tarefas executadas 

e baixo nível de autonomia, baixo nível de satisfação com o trabalho. 

 

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. 

 

ASSÉDIO MORAL / 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 

tempo entre indivíduos com poder assimétrico. O termo Assédio Moral no 

local de trabalho é o termo utilizado para definir um comportamento 

injustificado e continuado para com a/o trabalhador ou grupo de 

trabalhadores, susceptível de constituir um risco para a saúde e segurança 

uma vez que pode gerar ansiedade, depressão, problemas gástricos, perda 

de apetite, náuseas, agressividade, desconfiança, dificuldade de 

concentração, reduzida capacidade para resolução de problemas, 



 
isolamento e solidão. Normalmente o Assédio Moral está associado com o 

objectivo de intimidar, diminuir, humilhar e consumir emocional e 

intelectualmente a vítima com o objectivo de afastar a/o trabalhador da 

empresa/organização. 

 

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 particularmente grave quando o/a trabalhador/a se encontra em situação 

de dependência profissional, de desemprego, de trabalho precário e de falta 

de qualificação profissional. O Assédio Sexual manifesta-se quando o/a 

trabalhador/a é obrigado a suportar, contra a sua vontade: olhares 

ofensivos; alusões grosseiras, humilhantes 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. 

 

MANUSEAMENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS – PRODUTOS QUÍMICOS 

PERIGOSOS  

Os produtos químicos englobam as substâncias e preparações 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 

substâncias. 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 cutâneas, problemas respiratórios/asma, problemas reprodutivos, 

problemas no sistema 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 adequados, 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. 

 

MOVIMENTAÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE CARGAS   

Milhares de trabalhadores são afectados perturbações múculo-

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 movimentação manual e mecânica de cargas, posturas 

incorrectas e movimentos repetitivos. 

Mas, por vezes, não basta uma posição correcta, é necessário ter em conta 

o tipo de trabalho que fazemos – se manipulamos, por exemplo, 

embalagens de cartão, bobinas de fio, rolos 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 

empresas, as/os trabalhadores têm direito a informação e formação 

adequadas sobre a movimentação manual e mecânica de cargas. 



 
EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) 

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. 

 

AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE RISCOS – UM PROCESSO CONTINUO E 

SISTEMÁTICO 

Não existe um modelo europeu de avaliação dos riscos. Existem, isso sim, 

práticas diversas conforme os países – práticas nacionais e sectoriais 

muitas delas sustentadas por legislações pouco precisas sobre a avaliação 

donde resulta, muitas vezes, que ou não é feita ou, se o é, resume-se a uma 

abordagem meramente formal e burocrática.  

Ora, para nós, a avaliação dos riscos é fundamental 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. 

 

ANÁLISE DO RISCO 

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 vulneráveis, 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 perigosidade dos danos e o grau de probabilidade de ocorrência 

desse dano.  

AVALIAÇÃO 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. 

GESTÃO DO RISCO 

5. Controlo do risco, ou seja, pôr em prática medidas de controlo e verificar 

se essas medidas funcionam. 

  



 
 


