
Centro Internacional de Formação da OIT
Programa Proteção Social, Governança e Tripartismo
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Turim – Itália

 Félix Martín Daza
Coordenador principal de programas de formação

Tel. +39 011 6936576
Fax. +39 011 6391925
e-mail: spgt@itcilo.org

www.itcilo.org

Localizado num aprazível parque às margens do rio Po 
em Turim, Itália, o Campus do CIF/OIT proporciona um 
agradável ambiente, propício para a formação. 

O Campus tem vários pavilhões com um total de 
262 quartos individuais com banheiro privativo, telefone, 
televisão a cabo e acesso gratuito à internet, além de 
modernas salas de aula, auditórios para conferências 
e salas de reunião com equipamento para tradução 
simultânea, sala de videoconferência e um centro de 
documentação.

O Campus do CIF/OIT dispõe também de:

• recepção aberta 24 horas por dia
• restaurante e bar
• agência bancária
• agência de viagens
• serviço de lavanderia
• agência de correios
• sala de recreação
• instalações para a prática de esportes 
• serviço médico

São organizadas atividades sociais dentro e fora do Campus de 
modo que os participantes das mais variadas origens possam 
tirar o máximo proveito do estimulante ambiente internacional.

O Centro Internacional de Formação da OIT (CIF/OIT), 
sediado em Turim, Itália, está localizado numa posição 
estratégica na Europa, entre cidades importantes tais como 
Paris, Genebra, Milão, Viena e Roma. Os aeroportos de Turim 
e de Milão oferecem conexões fáceis com as principais 
cidades do mundo.Turim foi a capital do Ducado de Saboia, 

do Reino da Sardenha e a primeira capital da Itália em 
1861. É uma das maiores cidades da Itália e um importante 
polo industrial, científi co, cultural e turístico do país. Foi 
sede das Olimpíadas de inverno de 2006, é a capital italiana 
da indústria automobilística, além de importante centro do 
cinema, publicidade e da gastronomia.
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Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

Introdução
A proteção dos trabalhadores dos riscos de 
doença e dos acidentes de trabalho é parte do 
mandato histórico da OIT. Doenças e acidentes não 
devem ser associados ao trabalho nem a pobreza 
pode justifi car que a segurança e a saúde dos 
trabalhadores (SST) seja ignorada. O principal 
objetivo da OIT é promover oportunidades para 
mulheres e homens para obter um trabalho digno 
e produtivo em condições de liberdade, equidade, 
segurança e dignidade humana. Este propósito é 
resumido no conceito de “trabalho decente”. O 
trabalho decente é um trabalho seguro. E trabalho 
seguro também é bom para a produtividade e o 
desenvolvimento econômico.

A gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 
pressupõe uma evolução conceitual do tema 
da SST, ou seja, uma mudança da abordagem 
dos acidentes e doenças no trabalho como algo 
difi cilmente evitável (e a consequente atenção no 
seguro e em atividades “pós-acidente”, tais como a 
assistência médica, reabilitação e a compensação). 
A abordagem moderna é baseada em múltiplas 
experiências de sucesso, na qual os acidentes e 
doenças profi ssionais podem ser evitados mediante 
uma adequada gestão preventiva. O passo 
seguinte pressupõe passar deste enfoque centrado 
exclusivamente em evitar danos à saúde para 
assegurar um meio ambiente seguro e saudável na 
empresa e fomentar ativamente o bem-estar dos 
trabalhadores.

A gestão da SST deve ser contemplada como 
um tema dentro da lógica e dos objetivos 
gerais da empresa e relacionado com sua 
“linguagem” e “modus operandi” habituais, 
através da aplicação de conceitos, instrumentos e 
ferramentas de gestão, compartilhados com outros 
serviços. Em consequência, toda esta evolução 
pressupõe mudanças tanto na empresa, como 
nas competências requeridas dos profi ssionais 
responsáveis em assessorar as empresas em relação 
à SST.

O enfoque da gestão da SST deveria ser planejado 
e promovido ao nível de política nacional e ser 
articulado através de disposições legais e normas 
regulamentadoras sobre a SST, bem como através 
de outras ações institucionais na área de SST como 
a formação ou a informação. 

Este curso, organizado pelo Centro Internacional de 
Formação da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) em colaboração com LABADMIN/OSH, o 
departamento da OIT encarregado da promoção da 
SST, foi desenhado para apresentar os conceitos 
e os princípios básicos do enfoque de gestão da 
SST nas empresas, como estes princípios são 
concretizados nas diferentes atividades preventivas 
que se devem desenvolver na empresa e como são 
articuladas as referidas atividades para alcançar o 
seu objetivo primordial: propiciar um ambiente de 
trabalho seguro e saudável.

Perfi l dos participantes
Este programa foi projetado especialmente 
para formadores e consultores de organizações 
governamentais, de empregadores e de 
trabalhadores envolvidos na promoção da SST nas 
empresas. Contudo, é relevante também para as 
organizações e instituições públicas ou privadas 
que oferecem aconselhamento e formação em SST 
e empregadores e membros da equipe técnica das 
empresas com especialização na área de SST.

Objetivos
O objetivo deste programa é fortalecer a capacidade 
de desenvolvimento e implementação de sistemas 
efi cazes de gestão da segurança e saúde no 
trabalho (SST) nas empresas. Após a conclusão do 
curso, os participantes estarão familiarizados com 
os conceitos básicos e as principais práticas para 
a gestão da SST na empresa. Especifi camente, os 
participantes serão capazes de:

• Descrever os princípios e diretrizes da OIT sobre 
a gestão da SST na empresa; 

• Descrever as principais ações e conteúdos de 
um sistema de gestão da SST na empresa; 

• Aconselhar sobre a implementação de um 
sistema de gestão da SST na empresa; 

• Analisar o sistema de gestão da SST de uma 
empresa e propor medidas corretivas para sua 
otimização;

• Transferir de forma ordenada e sistemática 
conhecimentos sobre sistemas de gestão da SST 
na empresa.
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Conteúdo
• A OIT e a segurança e saúde no Trabalho (SST);
• Os aspectos motivacionais no desenvolvimento 

da SST;
• A economia da SST;
• A SST e as pequenas e médias empresas;
• Os sistemas de gestão da segurança e saúde no 

trabalho (SGSST).

Além disso será realizada uma visita de estudo a 
uma empresa selecionada

1. Política e organização da SST na empresa

 – Estabelecer uma política de SST
 – A participação dos trabalhadores
 – Atribuição de funções e responsabilidades
 – Formação e competência
 – Comunicação e documentação

2. O planejamento e implantação de SGSST

 – O diagnóstico inicial de condições e ambiente 
de trabalho

 – Identifi cação de perigos e avaliação de riscos
 – Objetivos e planejamento da ação preventiva
 – Prevenção e controle
 – Planos de gestão de emergência e de 

evacuação
 – A gestão da adjudicação
 – A vigilância sanitária

3. Avaliação

 – Auditorias
 – Monitorização ativa e reativa
 – 4. A avaliação do sistema e ações para a 

melhoria contínua

Metodologia
Durante o curso se alternarão palestras por 
especialistas em vários temas, seguidas de 
debates, trabalhos em grupo e exercícios práticos 
que permitirão aos participantes formular 
conclusões relevantes para a aplicação dos 

conceitos estudados no âmbito das respectivas 
organizações ou no âmbito do exercício das suas 
funções.

Durante o programa serão distribuídos aos 
participantes materiais de apoio e documentação 
específi ca, material bibliográfi co e de referência 
sobre os conteúdos do curso que permitirão 
aprofundar o conhecimento sobre os tópicos 
discutidos. Será feita uma avaliação do curso, a 
fi m de conhecer o interesse e utilidade dos temas 
desenvolvidos durante o curso, sobre os materiais 
e métodos de formação utilizados e, acima de 
tudo, a consecução dos objetivos previstos no 
curso.

Condições de participação
O custo de participação de 3.625 Euros (despesas 
de formação de 2.275 Euros e despesas de 
hospedagem e refeições de 1.350 Euros). Isto 
inclui:

• Formação e material didático;
• Hospedagem em quarto individual no Campus 

do CIF-OIT em Turim e refeições;
• Seguro de emergência e cuidados médicos 

menores.

As despesas de viagem não estão incluídas no 
custo acima.

Os pedidos de inscrição para este curso deverão ser 
preenchidos online, até 19 de maio de 2017, no 
link: 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9010340/pt

O pedido de inscrição deve ser acompanhado 
por uma carta de nomeação da instituição 
patrocinadora (ou o mesmo candidato no caso de 
autofi nanciamento), indicando o compromisso de 
cobrir o custo de participação do candidato e a 
passagem aérea.

Após essa data, o curso e os candidatos 
selecionados para o mesmo serão confi rmados. Da 
mesma forma, serão fornecidas referências para 
fazer o pagamento antecipado.

Para informações relativas ao pagamento, 
cancelamento e reembolso:
www.itcilo.org/pt/training-offer/how-to-apply/
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