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portugueses 5.º MAIS VELHOS
DO MUNDO. urge novos
comportamentos a nível físico,
psicolÓgico e social
Envelhecimento Ativo

Correlação negativa entre
estresse e resiliência e positiva
entre resiliência e estratégias
funcionais em coping
Indústria Química

modelo ABC e ABC reverso é usado
identifica comportamentos
inadequados e propor soluções
Acidentes e Modelo ABC
Envelhecimento Ativo

Setor da Logística | Indústria Química

Risco | Acidentes | Metodologia 6S e
BBS | Acidentes e Modelo ABC Reverso

Acidentes de Trabalho: Análise de
Responsabilidades – Estudo de Casos de
Decisões Judiciais
2 a 3 de dezembro de 2019 | 9H30 às 17H30
Lisboa | Portugal
ENQUADRAMENTO
A sinistralidade laboral é uma das principais preocupações em segurança e saúde no trabalho. Os acidentes de trabalho
e todos os danos pessoais e materiais daí decorrentes com elevados custos diretos e indiretos causam um forte
impacto negativo nos sinistrados, nos empregadores e na sociedade. Em muitos casos de acidentes existem tipos e
níveis de responsabilidades diferenciadas em que a mera consulta da letra da lei em abstrato se mostra insuficiente ao
cabal esclarecimento de questões relativas quer à prevenção quer à reparação desses acidentes. O método de análise
de casos de acidentes já apreciados e decididos nos Tribunais, através da análise das respetivas decisões judiciais,
revela-se uma ferramenta fundamental para a compreensão dos mecanismos de aferição das responsabilidades que
devem operar caso a caso. Esta passagem da law in books para a law in action, permite aos intervenientes, e eventuais
responsáveis, familiarizar-se com uma perspetiva mais objetiva e imparcial. Com esta perspetiva e em simultâneo, fica
aberto o caminho à identificação de oportunidades de melhoria nos serviços de segurança e saúde, contribuindo
por esta via para um trabalho seguro, saudável e produtivo, em linha aliás, com a estratégia nacional de segurança e
saúde no trabalho 2015-2020.
OBJETIVOS
- Identificar responsabilidades de empregadores, trabalhadores e outros intervenientes;
- Conhecer as principais questões conexas com a responsabilidade criminal pelo incumprimento de regras de
segurança;
- Compreender os mecanismos de aferição do nexo causal e do ónus da prova;
- Exercitar a identificação de responsabilidades legais na prática através da análise e discussão de casos concretos
extraídos de decisões judiciais transitadas em julgado.
PÚBLICO-ALVO
Responsáveis pela área da segurança no trabalho, designadamente técnicos de segurança, coordenadores de
segurança, responsáveis pelos recursos humanos, representantes dos trabalhadores, auditores, formadores e
consultores. Todos os interessados em aprofundar o seu conhecimento neste tema.
PRÉ-REQUISITOS
Conhecimentos básicos do quadro legal de segurança e saúde no trabalho.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Capítulo I - As responsabilidades de empregadores, trabalhadores e outros sujeitos
- Responsabilidade civil resultante do incumprimento de regras de segurança;
- A responsabilidade por facto ilícito e a responsabilidade pelo risco;
- A obrigação de indemnização.
Capítulo II - Principais questões conexas com a responsabilidade criminal pelo incumprimento de regras de segurança
- Caraterísticas gerais;
- Culpa: dolo e negligência;
- Crimes por ação e por omissão;
- Crimes em especial: o crime de violação de regras de segurança e o crime de violação de regras de construção.
Capítulo III – Exercícios práticos baseados em decisões judiciais, análise de responsabilidades imputáveis a:
- Empregador;
- Representante do empregador;
- Diretor/responsável dos Serviços SST;
- Técnico Superior de Segurança no Trabalho; Técnico de Segurança no Trabalho;
- Coordenadores de segurança;
- Trabalhador;
- Representante dos trabalhadores.
Organização

INSCRIÇÕES

pARCEIROS

Esta ação interventiva está alinhada com: Agenda para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas; Orientações da Organização
Internacional do Trabalho; Estratégias Europeia e Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, e; Campanhas da EU-OSHA.

Editorial
Inovação nos sistemas de gestão com base no fator humano.
É possível medir comportamentos?
Cabe-me o editorial deste número, um privilégio dado anteceder o Sétimo Workshop de Segurança e Saúde
Comportamental, um evento que acontece de dois em dois anos e que, em 2019, conta com um conjunto de tópicos
emergentes, tais como a andragogia, neurologia, trabalho em rede e decisões judiciais em segurança no trabalho. Durante
o evento será ainda apresentado o livro “Comportamento Seguro” de Juliana Bley, uma obra onde a autora descreve
formas de desenvolver comportamentos preventivos em segurança no trabalho e uma cultura de segurança e saúde numa
organização.
Enquanto profissional nas áreas da Qualidade e Melhoria Contínua, acompanho com interesse a crescente preocupação
em incorporar tópicos relacionados com a análise e o estudo dos comportamentos e o modo como estes têm sido
incorporados em diferentes modelos de gestão. É reconhecido que os resultados organizacionais dependem dos
comportamentos adotados pelas suas pessoas, sendo estes, por sua vez, fortemente influenciados pelos sistemas
vigentes, ou ausência destes. A formação tradicional já não chega, tópicos como a integração da ciência andragógica ou
o coaching são ferramentas potentes para o enraizamento de determinados comportamentos alvos no aperfeiçoamento
das competências dos trabalhadores. É esta a realidade vivida pelas empresas que trabalham a excelência, desde o setor
da energia, passando pelo retalho até à banca e às indústrias transformadoras.
Em relação à nossa Revista Segurança Comportamental, esta mantém a indexação Latindex, um sistema de reconhecimento
regional de informação para revistas científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Nesta perspetiva global, a
Revista Segurança Comportamental lançou para o mercado luso-brasileiro vários temas novos que materializem a visão
que o fator humano é ator em vários sistemas. Nesta edição, poderão explorar tópicos como a indução do comportamento
humano através de iniciativas de gestão, como sejam simplificação, mudança e melhoria dos processos, o papel da
andragogia no treino e aprendizagem dos adultos e como estes podem reduzir os riscos de segurança e saúde, a influência
da neurologia nas atitudes e comportamentos, entre outros temas.
Numa perspetiva de 360 graus, cada vez se torna mais relevante cruzar diferentes áreas de conhecimento, pois, na
verdade, a segurança e saúde comportamental interage com inúmeros subsistemas. Procuramos, aliás, desafiar os leitores
a proporem ou apresentarem temas inovadores. Tal poderá passar pela publicação de casos de estudo sobre programas
BBS – Behavior Based Safety, observações preventivas de segurança, diálogos preventivos, falhas humanas nos sistemas
de gestão, filosofia Lean e os sistemas, excelência na gestão, indicadores com a integração do fator humano, cultura
organizacional, entre muito outros possíveis.
Sempre que identifique, pratique, avalie e monitorize os comportamentos alvo em segurança, o impacto transcende o
sistema onde é aplicado, porque o mesmo indivíduo é ator em vários sistemas. Para que a intervenção no indivíduo seja
credível, há que intervir a montante tanto nos requisitos legais, como nos sistemas de gestão. Assim, todas as intervenções
da nossa revista têm em conta a dimensão legal e sistémica, para que o foco no fator humano seja certeiro. Nos próximos
anos, serão integrados na dimensão sistémica, os temas inovadores sobre neurologia, coaching, softs skills, andragogia,
mudança e simplificação.
Finalmente, uma palavra para os encontros sobre segurança comportamental em Portugal, que têm por objetivo a difusão
de conhecimento técnico-científico sobre o fator humano como parte integrante de sistemas de gestão, produzido
em Portugal, Brasil e outros países. Não obstante de o conhecimento científico em Portugal sobre segurança e saúde
comportamental se encontrar num patamar bastante interessante, já o conhecimento técnico é ainda muito reativo.
Decorrente da nossa experiência, esta situação provavelmente é inversa àquela que acontece, por exemplo, no Brasil. “Nem
tanto ao mar, nem tanto à terra”, Portugal necessita que o mundo empresarial coloque de lado o seu papel mais conservador
e queira conhecer estas matérias inovadoras, conheça o seu PDCA, principalmente a forma de medir os comportamentos
dos trabalhadores e respetiva liderança. Deixo uma questão aos empresários portugueses: no pressuposto que os
comportamentos são observáveis, considera possível que sejam definidos indicadores de desempenho comportamentais
para que esses mesmos comportamentos sejam medidos e monetizados? Contamos convosco! Venha conhecer-nos!

Pedro Alexandre Marques

Vogal do Conselho Editorial da Revista Segurança Comportamental
na especialidade de Qualidade e Melhoria Contínua.
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