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Antes de mais … 

 

A Autoridade para as Condições do Trabalho 

 

• Quem somos? 

• O que fazemos? 

• Como fazemos? 



MISSÃO da ACT 

A promoção da melhoria das condições de trabalho, 

através do controlo do cumprimento das normas em 

matéria laboral, no âmbito das relações laborais privadas. 

 

 A promoção de políticas de prevenção de riscos 

profissionais e o controlo da legislação relativa à 

segurança e saúde no trabalho. 



Compete à ACT 
 

 Desenvolver ações de sensibilização, informação e 

aconselhamento no âmbito das relações e condições 

de trabalho para trabalhadores, empregadores e 

respetivas associações representativas. 

 

 Promover e controlar o cumprimento das 

disposições legais respeitantes às condições de 

trabalho, relativas, quer a relações laborais, quer a 

segurança e saúde no trabalho. 



 Promover e participar na elaboração de políticas de 

segurança e saúde no trabalho, bem como na sua 

execução; 

 

 Promover a formação especializada nos domínios da 

segurança e saúde no trabalho e apoiar as organizações 

patronais e sindicais na formação dos seus 

representantes. 

Compete à ACT 



Âmbito de atuação da ACT 

 

 Todos os setores de atividade, independentemente 

da sua forma ou natureza jurídica e do regime aplicável 

aos respetivos trabalhadores 

 

 Em qualquer local em que se verifique a prestação de 

trabalho ou existam indícios suficientes dessa prestação 

 



O Centro Local do 
Grande Porto 

(CLGP) 



Diretora 

Informativo   
Promoção  

da SST 
Inspeção 

Contraordenações 
Laborais 

Trabalhadores administrativos e operacionais 



Área de Jurisdição  
814 km2 



Atividades e poderes do 

inspetor do trabalho 

(art.º 10.º e 11.º do DL 102/2000 de 02/06) 



 

 

 

A visita inspetiva 



 





 

“São aqueles aspectos do projecto de trabalho, de 
organização e de gestão do trabalho e seus contextos 
sociais e ambientais que podem causar danos psicológicos, 
sociais ou físicos na saúde dos trabalhadores” 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 



OIT 

… interações entre o conteúdo do trabalho, organização do trabalho 
e de gestão e outras condições ambientais e organizacionais 
e 
as competências e necessidades dos trabalhadores. 

Influência negativa sobre a saúde dos trabalhadores 
através da suas perceções e experiências 



Gollac e Bodier 

Riscos para a saúde criados pelo trabalho através de 
mecanismos sociais e psíquicos 

FATORES DE RISCO EFEITOS Vs 

Exposição Danos 

Quando falamos de riscos psicossociais devemos ter em 
conta a sua origem e não a manifestação 



Riscos para a saúde mental, física e social 

• Pelas condições de trabalho 
• Fatores organizacionais 
• Fatores relacionais  

ORIGINADOS 



FATORES DE RISCO 

Condições presentes numa situação de trabalho 
diretamente relacionados com a organização e o conteúdo 
do trabalho e a realização da tarefa que têm a capacidade 
de afetar … 



FATORES DE RISCO 

• Conteúdo do trabalho 
• Carga e ritmo de trabalho 
• Horário de trabalho 
• Controlo 
• Ambiente e equipamento 
• Cultura e função organizacional 
• Relações interpessoais no trabalho 
• Papel na organização 
• Desenvolvimento da carreira 
• Interação trabalho casa 
• Intensificação do trabalho 
• Exigências emocionais 



Os riscos psicossociais podem ser causados por 
uma variedade de fatores 



Planear 
Avaliar 
Implementar 
Avaliar 
Gerir 



PARTICIPAÇÃO 

A inclusão de todas as partes no esforço da prevenção 
pode reduzir as barreiras à mudança e aumentar a sua 
eficácia 

1º passo para a prevenção 



Exposição prolongada a fatores de riscos 

PRESENTISMO 

Produtividade 
Custos diretos 
Custos indiretos 
Diminuição do rendimento 



• Absentismo 
• Rotação de trabalhadores 
• Defeitos de qualidade 
• Stress 
• Burnout 
• … 



Um olhar atento sobre os riscos 
psicossociais é sem dúvida um 
contributo fundamental para a 

melhoria das condições de trabalho. 

Muito obrigada! 


