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Dia Mundial da 
Segurança e Saúde 
no Trabalho|2022
A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) definiu para o Dia 
Mundial de Segurança e Saúde 
no Trabalho 2022 – 28 de abril –
o tema “Vamos agir em 
conjunto para construir uma 
cultura positiva de segurança e 
saúde”.

Durante a pandemia de Covid-19
evidenciou-se que ter um sistema de 
SST forte, que inclui a participação 
significativa de governos, 
empregadores, trabalhadores, 
agentes de saúde pública e todas as 
partes relevantes a nível nacional e 
empresarial, foi crucial para proteger 
os ambientes de trabalho e 
salvaguardar a segurança e a saúde 
dos trabalhadores.

Por meio de um diálogo social eficaz, 
os governos, organizações de 
trabalhadores e de empregadores 
participam ativamente em todas as 
fases dos processos de tomada de 
decisões em matéria de SST.

O diálogo social não só contribui para 
melhorar as políticas e estratégias de 
SST, mas também é essencial para 
criar apropriação e compromisso, 
facilitando o caminho para a sua 
implementação rápida e mais eficaz.
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No local de trabalho, uma 
cultura forte de SST é 
aquela em que o direito a 
um ambiente de trabalho 
seguro e saudável é 
valorizado e promovido 
tanto pela gestão como 
pelos trabalhadores.

Uma cultura de SST 
positiva baseia-se na 
inclusão, por meio do 
envolvimento significativo 
de todas as partes na 
melhoria contínua da 
segurança e saúde no 
trabalho.

Num local de trabalho com 
uma forte cultura de SST, 
os trabalhadores sentem-
se à vontade para levantar 
preocupações sobre 
possíveis riscos ou perigos 
de SST  e a administração 
é proativa em colaborar 
com os trabalhadores para 
encontrar soluções 
adequadas, eficazes e 
sustentáveis. Isso requer 
comunicação e diálogo 
abertos baseados na 
confiança e no respeito 
mútuo.

Fonte: www.ilo.org 


