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DATA: 10/08/2015

Assunto: “Campanha de prevenção de riscos profissionais nas
máquinas e equipamentos nos locais de trabalho”

Exmos. Senhores,

A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) tem vindo a desenvolver, com a

colaboração da CCP e dos restantes parceiros sociais, uma “Campanha de
prevenção de riscos profissionais nas máquinas e equipamentos nos locais de
trabalho”, que decorrerá durante o ano de 2015. A esta Campanha, associaram-se

ainda as nossas associadas, Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares

(ADIPA) e a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

Esta Campanha decorre da constatação de que a utilização e o manuseamento de

determinadas máquinas e equipamentos de trabalho continuam a constituir um motivo

de preocupação em termos de segurança. Foi assim, desenhado um programa de

acção para a Melhoria das Condições de Trabalho nos sectores Agricultura, Industria,

Construção Civil e Comércio e Serviços, no que concerne aos riscos profissionais dos

equipamentos considerados de alto risco nomeadamente, andaimes e outros

equipamentos para trabalho temporário em altura, equipamentos móveis automotores

e equipamentos para elevação de cargas.



Os objectivos da referida Campanha são os seguintes:

- Contribuir para a consciencialização dos trabalhadores, empresas e de toda a

sociedade para os problemas associados ao manuseamento de máquinas e

equipamentos, através de acções de sensibilização e informação;

- Obter uma crescente harmonização da área inspectiva, relativa a máquinas e

equipamentos, em todo o território nacional.

No âmbito desta Campanha foram, ainda, produzidos materiais com informação que

incluem as seguintes vertentes:

- Aquisição de máquinas seguras;

- Gestão da segurança de máquinas e equipamentos de trabalho;

- Locais de trabalho bem concebidos;

- Trabalhador(a) habilitado (a);

- Utilização de equipamentos bem adaptados;

- Verificação dos equipamentos de trabalho.

Encontram-se, em anexo, os referidos materiais de informação que podem ser objecto

da divulgação que se entender por conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira
Secretária-Geral


































