
Prémios de Boas Práticas da Campanha 
«Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis»

Convite à apresentação de candidaturas

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Segurança e saúde no trabalho diz respeito a todos. Bom para si. Bom para as empresas.

Locais de Trabalho Saudáveis

ALIVIAR A CARGA
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Gestão de lesões musculosqueléticas 
no trabalho
As lesões musculosqueléticas (LME) são 
o problema de saúde relacionado com 
o trabalho com maior prevalência na 
Europa e encontram-se entre as causas 
mais comuns de incapacidade, ausência ao 
trabalho por doença e reforma antecipada. 
Consequentemente, não só reduzem a 
qualidade de vida dos trabalhadores ao nível 
individual, como também são altamente 
prejudiciais para as empresas e para as 
economias nacionais. Por conseguinte, 
este problema tem de ser abordado com 
vista a melhorar a saúde e o bem-estar 
dos trabalhadores, tornar as empresas 
mais competitivas e reduzir os encargos 
para os sistemas nacionais de saúde.

Esta campanha sensibiliza para as LMERT 
e para a importância do trabalho conjunto 
de empregadores, gestores e trabalhadores 
na sua prevenção e gestão. Visa ajudar 
as empresas a lidarem com as LMERT de 
forma sistemática, facultando sugestões 
e orientações práticas e exemplos de 
boas práticas e estudos de caso, a par de 
outros materiais e recursos informativos.

A campanha «Locais de Trabalho 
Seguros e Saudáveis» 2020-2022 
tem os seguintes objetivos:

1. sensibilizar para a importância e 
pertinência da prevenção de LMERT, 
providenciando factos e números sobre 
a exposição às LMERT e o seu impacto;

2. promover a avaliação de riscos e a 
gestão proativa de LMERT, facultando 
o acesso a recursos sobre LMERT, 
como instrumentos, orientação 
e materiais audiovisuais;

3. demonstrar que as LMERT são um 
problema para todos em todos os 
tipos de locais de trabalho em todos os 
setores e que podem ser combatidas 

com êxito, nomeadamente através 
de exemplos de boas práticas;

4. melhorar o conhecimento sobre 
riscos novos e emergentes 
e outros desenvolvimentos 
relativamente às LMERT;

5. sensibilizar para a importância de 
reintegrar e manter os trabalhadores com 
LME crónicas e mostrar de que forma 
isto pode ser concretizado na prática;

6. mobilizar e estimular a colaboração 
eficaz entre diferentes partes 
interessadas, reunindo-as e facilitando 
o intercâmbio de informações, 
conhecimentos e boas práticas.

Para mais informações sobre a campanha, 
consultar www.healthy-workplaces.eu

As lesões musculosqueléticas 
(LME) são o problema de saúde 
relacionado com o trabalho com 
maior prevalência na Europa.
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Prémios de Boas Práticas da Campanha 
«Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis»
A Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) organiza, 
em conjunto com os Estados-Membros, 
os Prémios de Boas Práticas «Locais 
de Trabalho Seguros e Saudáveis», 
em paralelo com as campanhas «Locais 
de Trabalho Seguros e Saudáveis». Os 
prémios contribuem para demonstrar os 
benefícios de uma boa gestão da segurança 
e saúde no local de trabalho, servindo de 
plataforma para a partilha e promoção 
das boas práticas em toda a Europa.

O objetivo específico dos Prémios de Boas 
Práticas da Campanha «Locais de Trabalho 
Seguros e Saudáveis» 2020-2022 consiste 
em chamar a atenção para exemplos 
de excelência dados por organizações 
que evitam e gerem ativamente as 
LME no local de trabalho. A EU-OSHA 
procura exemplos que demonstrem 
uma abordagem holística da gestão 
da segurança e saúde no trabalho (SST), 

em que tanto empregadores como 
trabalhadores estão empenhados 
em trabalhar conjuntamente a fim de 
evitar as LME. O júri terá igualmente 
em atenção a sustentabilidade e 
transferibilidade das intervenções.

São bem-vindas as candidaturas de todas as 
organizações e indivíduos interessados em 
participar, oriundas de toda a Europa, bem 
como de entidades intermediárias como 
os parceiros sociais, técnicos e profissionais 
de segurança e saúde, e consultores de 
SST ao nível dos locais de trabalho.

Em abril de 2022, os vencedores serão 
anunciados e receberão os seus prémios 
numa cerimónia a realizar ainda nesse 
ano. Os resultados alcançados por todas as 
organizações participantes serão também 
celebrados. Todos os exemplos premiados 
e objeto de menções honrosas serão 
amplamente promovidos em toda a Europa 
e publicados no sítio Web da EU-OSHA.
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Que tipos de boas práticas podem concorrer?
Pode concorrer qualquer exemplo concreto 
de abordagens inovadoras e eficazes da 
gestão da SST para efeitos de prevenção 
de LMERT. As candidaturas devem descrever 
com clareza o modo como as boas práticas 
de gestão foram aplicadas no local de 
trabalho e os resultados obtidos, incluindo:

• a forma abrangente e eficaz como a 
avaliação dos riscos foi organizada, 
abrangendo todos os riscos pertinentes 
para todos os grupos de trabalhadores;

• a forma como a hierarquia de 
prevenção foi seguida;

• a forma como os riscos de LMERT foram 
eliminados através de soluções de 

conceção («conceção ergonómica»); 
são especialmente incentivados os 
exemplos de conceção do local de 
trabalho, conceção de equipamentos 
de trabalho, processos, etc.;

• o que foi feito para sensibilizar 
para esta questão e promover 
uma cultura de prevenção;

• como foram aplicadas medidas de apoio, 
como adaptações/melhorias do local 
de trabalho, com vista a garantir que 
um trabalhador que já sofresse de uma 
LME continuasse a trabalhar ou pudesse 
regressar ao trabalho. A LME podia ser 
ou não relacionada com o trabalho.

Abordar as LME irá melhorar a saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores, tornar as empresas mais competitivas e 
reduzir os encargos para os sistemas nacionais de saúde.
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As LME são um problema existente em todos os setores de atividade 
e locais de trabalho, mas podem ser combatidas com êxito.

O que deve uma candidatura demonstrar?
Os elementos do júri tripartido procurarão 
provas de:

• uma abordagem holística da 
segurança e saúde no trabalho;

• melhorias reais e comprováveis da 
segurança e saúde em relação às LMERT;

• prioridade dada às medidas coletivas 
em detrimento das intervenções 
centradas no indivíduo;

• participação e envolvimento efetivos dos 
trabalhadores e seus representantes;

• sustentabilidade da intervenção 
ao longo do tempo;

• aplicabilidade a outros locais de 
trabalho (noutros Estados-Membros, 
em setores diferentes e em empresas 
de diferentes dimensões);

• atualidade (a intervenção deverá 
ser recente ou não ter sido 
amplamente publicitada).

Adicionalmente, a intervenção deve cumprir 
e, de preferência, exceder os requisitos 
legislativos atuais do Estado-Membro onde 
foi executada. Os produtos, instrumentos e 
serviços desenvolvidos para fins comerciais 
não serão admitidos a concurso.

Visite o sítio Web — https://healthy-
workplaces.eu/pt/get-involved/good-
practice-awards — para ver exemplos de 
boas práticas premiadas em anos anteriores.



Quem pode 
participar?
As candidaturas aos prémios de boas 
práticas podem ser apresentadas por 
organizações que desenvolvem a 
sua atividade nos Estados-Membros 
da UE, países candidatos, países 
potencialmente candidatos e por 
membros da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA), nomeadamente:

• empresas ou organizações individuais 
de qualquer dimensão;

• organismos de formação e membros 
da comunidade educativa;

• organizações patronais, organizações 
profissionais, sindicatos e 
organizações não governamentais;

• serviços de prevenção de riscos em 
matéria de SST à escala regional 
ou local, serviços de seguros e 
outras entidades intermediárias.

Como participar?
Todas as candidaturas, na primeira fase, são 
avaliadas ao nível nacional pela rede de 
pontos focais da EU-OSHA. Os vencedores 
nacionais participam, na segunda fase, na 
competição pan-europeia, na qual serão 
selecionados os grandes vencedores.

O ponto focal do seu país poderá fornecer-
lhe indicações pormenorizadas sobre 
a inscrição no concurso. Visite https://
healthy-workplaces.eu/pt/get-involved/
good-practice-awards para saber como 
contactar o seu ponto focal nacional 
e verificar os prazos nacionais.

Siga a campanha 
nas redes sociais: 
#EUhealthyworkplaces



©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ P

ho
to

dj
o

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-
OSHA) convida à apresentação de candidaturas à 15.a edição 
dos Prémios de Boas Práticas em Segurança e Saúde no 
Trabalho no contexto da campanha «Locais de Trabalho 
Seguros e Saudáveis». Realizado no âmbito da campanha 
de 2020-2022, subordinada ao tema «Locais de trabalho 
saudáveis: Aliviar a carga», o concurso pretende reconhecer 
as organizações que contribuem de forma excecional e 
inovadora para a segurança e a saúde, evitando as lesões 
musculosqueléticas no local de trabalho.



Agência Europeia para 
a Segurança e Saúde no Trabalho 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbau, ESPANHA
Correio eletrónico: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

A Agência Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) contribui 
para tornar os locais de trabalho na Europa 
mais seguros, mais saudáveis e mais 
produtivos. Criada pela União Europeia 
em 1994 e sediada em Bilbau, Espanha, a 
Agência investiga, desenvolve e distribui 
informações fiáveis, equilibradas e imparciais 
em matéria de segurança e saúde, formando 
redes com organizações de toda a Europa 
para melhorar as condições de trabalho.

A EU-OSHA também organiza as campanhas 
«Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis», 
apoiadas pelas instituições da UE e pelos 
parceiros sociais europeus, e coordenadas 
à escala nacional pela rede de pontos focais 
da Agência. A campanha de 2020-2022 
«Locais de Trabalho Saudáveis: Aliviar a 
carga» visa sensibilizar para as LMERT e para 
a necessidade de as gerir e de promover 
uma cultura de prevenção de riscos.
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