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Inspirado no aniversário do centenário
da OIT (Organização Internacional do
Trabalho) e nas discussões sobre o
futuro do trabalho, o Dia Mundial da
Segurança e Saúde no Trabalho deste
ano faz um balanço de 100 anos de
trabalho com foco na melhoria da
segurança e saúde ocupacional e olha
para o futuro no sentido de continuar
esses esforços através de grandes
mudanças ao nível da tecnologia,
demografia, desenvolvimento
sustentável, mudanças climáticas e
mudanças na própria organização do
trabalho.
Uma cultura nacional de segurança
e saúde ocupacional é aquela em
que o direito a um ambiente de
trabalho seguro e saudável é
respeitado em todos os níveis, onde
governos, empregadores e
trabalhadores participam
ativamente na garantia de um
ambiente de trabalho seguro e
saudável através de um sistema de
direitos e responsabilidades
definidos e onde a mais alta
prioridade é concedida ao princípio
da prevenção.

Um futuro de trabalho seguro e saudável
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Dados importantes:
• Todos os anos morrem 2,78 milhões
de trabalhadores por acidentes de
trabalho e doenças relacionadas com
o trabalho (dos quais 2,4 milhões
estão relacionados com doenças) e
outros 374 milhões sofrem acidentes
de trabalho não fatais. Além do custo
económico, existe um custo intangível,
não totalmente reconhecido nestes
números, do imensurável sofrimento
humano causado por condições
precárias de segurança e saúde
ocupacional (SSO). Isso é trágico e
lamentável porque, como a pesquisa e
a prática do século passado
demonstraram repetidamente, esse
sofrimento é amplamente evitável.

• Os riscos psicossociais, o stresse
relacionado ao trabalho e as doenças
não transmissíveis são uma
preocupação crescente para muitos
trabalhadores em todas as partes do
mundo. Ao mesmo tempo, muitos
trabalhadores continuam a ser
desafiados por riscos persistentes de
segurança e saúde relacionados ao
trabalho e é importante não
negligenciar essas populações, pois o
mundo do trabalho continua a
transformar-se.

Fonte: https://www.ilo.org

• Quando olhamos para o futuro da
segurança e saúde no trabalho, é
necessário fazer um balanço sobre os
desenvolvimentos do século passado.
A OIT foi fundada sobre o conceito de
trabalho seguro e saudável, e a SSO
foi incorporada na lógica da sua
criação. Embora a sua resposta aos
desafios da SSO tenha mudado ao
longo do tempo, a adoção e promoção
de instrumentos relacionados com
SSO continuaram a ocupar um lugar
central nas atividades da OIT.
• Outra característica proeminente do
trabalho da OIT tem sido o
desenvolvimento dos Códigos de
Prática, fornecendo orientação sobre
SSO em vários setores económicos e
riscos específicos; bem como a
produção de orientações da OIT sobre
sistemas de gestão de SSO e sobre a
vigilância da saúde dos trabalhadores.
A mudança para a criação de uma
cultura de prevenção resultou em
numerosas publicações técnicas, bem
como em formações de SSO com o
objetivo de proteger e promover ainda
mais a saúde e a segurança de
trabalhadores em todo o mundo.

www.securitas.pt
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