Título da atividade/sessão
Riscos profissionais e acidentes de trabalho: Entre a
promoção da segurança e a dignidade do trabalhador

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Teresa Maneca Lima
E-mail: tmaneca@ces.uc.pt

Apresentação
A actividade proposta contempla a discussão de três grandes temáticas: 1)
transformações no trabalho e nas condições laborais, - onde se procura analisar, partido
dos dados estatísticos e de aspectos concretos do mundo do trabalho, o modo como, no
contexto actual dos mercados de trabalho, os trabalhadores experienciam menos
segurança no emprego, salários mais baixos e uma menor protecção social, situações
passíveis de aceitação de condições de trabalho mais fracas, menos seguras ou menos
saudáveis; 2) a relação entre condições de trabalho e a segurança e saúde dos
trabalhadores - onde dados dos Inquéritos Europeus às Condições de Trabalho, realizados
desde a década de 1990, mostram que independentemente dos incentivos à melhoria das
condições em que o trabalho é prestado, continua a verificar-se um impacto negativo do
trabalho na saúde e segurança dos trabalhadores, com a presença de elevados riscos
(físicos, químicos e ergonómicos nos locais de trabalho. Neste caso concreto, Portugal tem
apresentado piores indicadores quando comparado com a medida do União Europeia; e 3)
sinistralidade laboral: realidade, custos e consequências - onde os acidentes de trabalho
se apresentam como a expressão mais visível do risco profissional e da degradação das
condições de trabalho. Partido desta grande premissa, irão apresentar-se e discutir as
políticas públicas de prevenção dos riscos e as medidas jurídicas de reparação dos danos
emergentes dos acidentes de trabalho - mecanismos jurídicos e de protecção laboral
presentes no actual enquadramento do Direito de Trabalho em Portugal.

Objetivos
❏ Caracterizar as condições de trabalho e os riscos profissionais no contexto europeu

e português;

População-alvo
❏ Estudantes do ensino secundário e profissional

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ 10.º, 11.º e 12.º anos

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas secundárias; Escolas profissionais; Escolas de formação profissional para
jovens até aos 23-25 anos.

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra

X

Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro: Há alguma facilidade de redefinição do formato de acordo com os pedidos e o
número de participantes

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

X

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo

X

Secção de “Perguntas e Respostas”
Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

Discussão livre em grupo
Discussão em pequenos grupos

X

Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido
Recursos e condições

90 minutos/60 minutos - existe flexibilidade de acordo com o
público alvo e pedido dos profesores/formadores
Sim _X__ Não ____
Computador e projetor multimádia

necessárias
Âmbito geográfico
Outras notas

Zona norte e centro

