DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO
E SEGURANÇA NO TRABALHO

Informação é Prevenção

28 de abril de 2017
09:00 - 13:00
Centro de Congressos do LNEC

Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho

Mundialmente, morrem por dia milhares de pessoas na sequência da sua atividade
profissional e inúmeras fatalidades não são reportadas ou são simplesmente
ignoradas.
O tema da Campanha do Dia mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 2017, escolhido
pela OIT é “Otimizar a recolha e a utilização de dados”, reconhecendo “a necessidade
crítica de os países melhorarem a sua capacidade de recolha e utilização de dados de
segurança e saúde ocupacionais fiavéis” (OIT, 2017).
À semelhança dos anos anteriores, a ACT promove a realização de um conjunto de
iniciativas sob o lema: “A segurança no Trabalho - 30 dias de Informação, 365 dias de
Segurança”.
O LNEC associa-se à comemoração deste dia com um evento alusivo à prevenção
sustentável com atividades que visam promover a informação e a sensibilização dos
trabalhadores e outros atores laborais para as questões da Segurança e Saúde Ocupacional
com objetivo último da redução dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.
A prevenção é cada vez mais encarada como uma estratégia de sobrevivência e de
oportunidade competitiva. Pois, aqueles que sustentam esforços em prevenir acidentes e
doenças ocupacionais têm visto os seus esforços recompensados.
Neste dia pretende-se alertar as empresas e os trabalhadores para a importância de
tomar medidas preventivas sustentáveis e encorajar o maior envolvimento de todos os
intervenientes na melhoria das vias de comunicação e das diversas formas de informação,
ao nível do detalhe e uniformidade dos dados reportados, para atingir melhores níveis de
segurança e de saúde nos locais de trabalho.

Organização
O Encontro é promovido e organizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil –
Setor de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Local, data e horário
O Encontro terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, a 28 de abril de 2017 das 9:00
às 13:00.

Inscrições
As inscrições são gratuitas e limitadas, e efetuam-se mediante o preenchimento do
formulário on-line: www.lnec.pt/pt/divulgacao-e-formacao/reunioes-cientificas/.
Data limite de inscrições: 26 de abril de 2016.

Informações
Correspondência e pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos a:
LNEC | Setor de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
Av. de Brasil 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 37 77 | sshst@lnec.pt

Acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes públicos.
Carris (www.carris.pt/pt/carreiras)
Carreiras 717, 731, 744, 750, 783
Metro Lisboa (www.metrolisboa.pt)
Estação de Metro de Alvalade, percurso pedonal de dez minutos até ao LNEC

