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ATPS 2013: enquadramento legal e principais objetivos

A implementação técnica do módulo ad hoc 2013 rege-se pelo acordo
estabelecido no âmbito do Sistema Estatístico Europeu (ESS agreement for
the 2013 LFS ad-hoc module on accidents at work and other work-related
health problems).
Principais objetivos: fornecer uma descrição da ocorrência de acidentes de
trabalho e problemas de saúde relacionados com o trabalho, em particular:
 Número de acidentes de trabalho e de dias perdidos na sequência do
último acidente;
 Principais problemas de saúde relacionados com o trabalho, limitação na
realização de atividades e dias perdidos;
 Fatores no trabalho que podem prejudicar a saúde física e o bem estar
mental;
 Comparar com resultados anteriores.
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ATPS 2013: outros objetivos

Os módulos ATPS permitem complementar as estatísticas dos acidentes de
trabalho de recolha administrativa (ESAW):
 Incluem os acidentes "menos graves" (menos de 4 dias de ausência ao
trabalho);

Permitem ainda complementar as estatísticas relativas a doenças
profissionais de recolha administrativa (EODS):
 Apuram a frequência de doenças causadas ou agravadas pelo trabalho,
independentemente do seu reconhecimento como doença profissional ou
eventualmente não consideradas na legislação respetiva;
 Permitem avaliar o impacto em termos de ausência ao trabalho;
Permitem utilizar as variáveis socioeconómicas do Inquérito ao Emprego
para a análise dos dados.
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 Tal como em 2007, foi constituído por 3 partes e dirigiu-se a todos
os indivíduos com 15 ou mais anos residentes no território
nacional em alojamentos familiares, e que à data do último dia da
semana de referência (SR) do IE eram:
 empregados ou com emprego até há um ano antes da SR, para
acidentes de trabalho ocorridos nos últimos doze meses;

 empregados ou que já tiveram um emprego, para problemas de
saúde relacionados com o trabalho sofridos nos últimos doze
meses;
 empregados na SR, para fatores no trabalho que podiam afetar
negativamente o bem-estar mental ou a saúde física.
 Face ao módulo de 2007, registaram-se ligeiras alterações na classificação do período
de indisponibilidade para o trabalho em função do acidente de trabalho ou dos
problemas de saúde relacionados com o trabalho e na individualização de alguns
tipos de problemas de saúde e nos fatores de risco para a saúde física.
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O módulo ad hoc ATPS 2013

ATPS 2013: Acidentes de trabalho
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ATPS 2013: Acidentes de trabalho

Pessoas que referiram pelo menos um acidente de trabalho ocorrido nos 12
meses anteriores por sexo e grupo etário, Portugal, 2013

 223,6 mil indivíduos com
um ou mais acidentes
5,0%
4,6%
4,0%
3,7%

4,0%
3,6%

 4,0% da população
(indivíduos com 15 ou mais
anos empregados ou com
emprego até há um ano)
 Incidência mais elevada nos
homens: 5,0% face a 2,9% nas
mulheres …

2,9%

 … e no grupo etário dos 45-54
anos: 4,6% no total da
população (5,5% nos homens e
3,7% nas mulheres)
Homens

Mulheres

15-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55 + anos

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)
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ATPS 2013: Acidentes de trabalho

2013

5,0%
4,6%

Total: 4,0%

2007

4,0%
3,7%

3,6%

Total: 2,9%
2,9%
3,9%
3,2%

3,1%

2,7%

2,3%

1,7%

Homens

Mulheres

15-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55 + anos

Fonte: INE, módulos ad hoc ATPS 2007 e 2013 (2º trimestre IE)

Face a 2007
 A ocorrência de pelo menos um
acidente de trabalho aumentou
no total da população em
análise; mais evidente nas
mulheres e no grupo etário dos
45 aos 54 anos
 A ocorrência de mais do que um
acidente de trabalho
quadruplicou entre 2007 e 2013
(cerca de 7,9 mil em 2007 e cerca
de 33,3 mil em 2013)
 A proporção dos acidentes de
viação em trabalho diminuiu de
7,9% em 2007 para 4,8% em
2013
 A ausência ao trabalho diminuiu
de 77,4% em 2007 para 56,7%
em 2013
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Pessoas que referiram pelo menos um acidente de trabalho ocorrido nos 12
meses anteriores por sexo e grupo etário, Portugal, 2007 e 2013

ATPS 2013: Acidentes de trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um acidente de trabalho
ocorrido nos 12 meses anteriores por grupo de atividade
económica, Portugal, 2013
15,2%
4,7%

A

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

B
C
D

Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despoluição

E
F

CAE (B-E)

4,8%

CAE (F)

CAE (G)

CAE (P-U)

3,3%

3,7%

3,1%

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos
H Transportes e armazenagem
I Alojamento, restauração e similares
J Atividades de informação e de comunicação
K Atividades financeiras e de seguros
L Atividades imobiliárias
M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
N Atividades administrativas e dos serviços de apoio
O Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
P Educação
Q Atividades de saúde humana e apoio social
R Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
S Outras atividades de serviços
Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e
T
atividades de produção das famílias para uso próprio
Atividades dos organismos internacionais e outras instituições
U
extraterritoriais
G

5,8%

CAE (H-O)

Construção

Total: 4,0%
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CAE (A)

Classificação Portuguesa das atividades económicas (CAE rev.3)

ATPS 2013: Acidentes de trabalho
Distribuição da população empregada e da população que referiu pelo menos um acidente de
trabalho ocorrido nos 12 meses anteriores por grupo de atividade económica, Portugal, 2013
população empregada
10,5%

CAE (A)

população empregada com
um ou mais acidentes

12,4%
17,6%

CAE (B-E)

CAE (F)

21,1%
7,4%

CAE (G)

10,8%
14,7%
12,4%
28,4%

CAE (H-O)

CAE (P-U)
Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

26,8%

21,4%
16,6%

ATPS 2013: Acidentes de trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um acidente de trabalho
ocorrido nos 12 meses anteriores por grupo profissional,
Portugal, 2013
CPP (1-4)

CPP (5)

CPP (6)

2,9%

3,8%

4,0%

CPP (7)

CPP (8)

CPP (9)

7,3%

Classificação portuguesa das profissões, 2010

0

Profissões das Forças Armadas

1

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos,
dirigentes, diretores e gestores executivos

2

Especialistas das atividades intelectuais e científicas

3

Técnicos e profissões de nível intermédio

4

Pessoal administrativo

5

Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e
segurança e vendedores

6

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da
pesca e da floresta

7

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e
artífices

8

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da
montagem

9

Trabalhadores não qualificados

4,1%

3,7%

Total: 4,0%

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)
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ATPS 2013: Acidentes de trabalho
Distribuição da população empregada e da população que referiu pelo menos um acidente de
trabalho ocorrido nos 12 meses anteriores por grupo profissional, Portugal, 2013
34,2%

CPP (1-4)

25,0%
19,7%

CPP (5)

CPP (6)

18,8%
9,8%
9,8%
13,2%

CPP (7)

CPP (8)

24,3%
8,4%
8,7%

população empregada
CPP (9)

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

14,1%
13,1%

população empregada com
um ou mais acidentes

ATPS 2013: Problemas de saúde relacionados com o

trabalho

«

ATPS 2013: Problemas de saúde relacionados com o

trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um problema de saúde relacionado com o
trabalho nos 12 meses anteriores por sexo e grupo etário, Portugal, 2013
7,3%

Total

6,4%
8,1%

Total

3,3%

15-34 anos

2,5%

Homens

4,0%

Mulheres

6,0%

35-44 anos

5,2%
6,8%

6,3%
8,5%

55-64 anos

10,6%
10,6%
10,6%
10,9%

65 + anos

 7,3% da população
(indivíduos com 15 ou mais
anos empregados ou com
emprego anterior)
 Incidência mais elevada nas
mulheres: 8,1% face a 6,4%
nos homens

7,4%

45-54 anos

 653 mil indivíduos com um
ou mais problema de saúde
causado ou agravado pelo
trabalho

10,0%
11,6%

 Aumenta com o avanço da
idade (mais de 10% da
população a partir dos 55
anos)

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)
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ATPS 2013: Problemas de saúde relacionados com o

trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um problema de saúde relacionado com o
trabalho nos 12 meses anteriores por sexo e grupo etário, Portugal,
2007 e 2013
12%

 A proporção de indivíduos com um
ou mais problemas de saúde
relacionados com
o trabalho
reduziu-se (de 8,0% para 7,3% em
2007)

2007

10%

Face a 2007

2013
8%

 Os
problemas
de
saúde
relacionados com o trabalho
continuam a ser referidos com
maior frequência pelas mulheres
em qualquer grupo etário

6%

4%

2%

0%
Total

Homens Mulheres

Fonte: INE, módulos ad hoc ATPS 2007 e 2013 (2º trimestre IE)

15-34
anos

35-44
anos

45-54
anos

55-64
anos

65 +
anos

 Aumentou a proporção da
população com 65 ou mais anos
que referiu pelo menos um
problema de saúde relacionado
com o trabalho

ATPS 2013: Problemas de saúde relacionados com o

trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um problema de saúde relacionado com o
trabalho por tipo de problema mais grave e sexo, Portugal, 2013
28,2%
25,2%
30,2%

Problemas ósseos, articulares ou musculares
que afetam principalmente as costas
11,3%
9,6%
12,5%

Problemas ósseos ... o pescoço, os ombros, os
braços ou as mãos

17,4%
17,7%
17,2%

Problemas ósseos ... as ancas, os joelhos, as
pernas ou os pés

17,0%

Stress, depressão, ou ansiedade

19,4%
6,4%
10,4%
3,6%

Dores de cabeça e/ou fadiga visual
Doença cardíaca, apoplexia ou outros
problemas do aparelho circulatório
Outros problemas de saúde
Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

4,6%
4,5%
4,6%
5,7%
7,2%
4,6%
8,1%
10,3%
6,5%

 Estes problemas afetavam
sobretudo as mulheres (60% e
52,5% nos homens) e as pessoas
com idades mais avançadas (58,7%
no grupo 55-64 anos e 66,6% no de
65 e mais anos)
 Os que afetavam principalmente as
costas foram referidos como o
problema mais grave por 28,2% da
população

13,5%

Problemas respiratórios ou pulmonares

 Os problemas músculoesqueléticos foram identificados
como os de maior gravidade por
cerca de 57% da população

Total
Homens
Mulheres

 Os problemas de stress, depressão
ou ansiedade foram referidos com
maior frequência pelas mulheres
 Os problemas respiratórios ou
pulmonares foram referidos com
maior frequência pelos homens

ATPS 2013: Problemas de saúde relacionados com o

trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um problema de saúde relacionado com o
trabalho por limitação da capacidade de realização de atividades diárias
devido ao problema de saúde mais grave por sexo, Portugal, 2013
56,5%

53,3%
48,8%

Total
Homens
Mulheres
27,4% 27,5% 27,4%
22,1%
17,8%
14,8%

Limita consideravelmente

Limita pouco

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

Não limita

 53,3% da população referiu que o
problema de saúde mais grave
relacionado com o trabalho limitava
consideravelmente a capacidade de
realizar atividades diárias normais
 Este grau de limitação foi referido
com maior frequência pelas
mulheres
 Para 17,8% da população o
problema de saúde não causava
qualquer limitação (proporção mais
elevada nos homens)
 O grau de limitação mais severo era
mais elevado nas idades avançadas
(60% no grupo 55-64 anos e 65%
com 65 ou mais)

 Para cerca de 34% da população
mais jovem (15-34 anos) o problema
de saúde não limitava a capacidade
de realização de atividades diárias

ATPS 2013: Problemas de saúde relacionados com o

trabalho
Pessoas que referiram pelo menos um problema de saúde
relacionado com o trabalho nos 12 meses anteriores por
grupo de atividade económica, Portugal, 2013
CAE (A)

CAE (B-E)

11,6%

6,0%

CAE (F)

CAE (G)

CAE (H-O)

Pessoas que referiram pelo menos um problema de saúde
relacionado com o trabalho nos 12 meses anteriores por
grupo profissional, Portugal, 2013

CPP (1-4)

CPP (5)

6,4%

6,0%

5,4%

CPP (6)

5,0%

11,8%

CPP (7)

5,8%

7,2%

CPP (8)

6,3%

CPP (9)

6,1%

total: 7,3%
CAE (P-U)

7,1%

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

total: 7,3%

ATPS 2013: Exposição a fatores de risco no local de

trabalho
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ATPS 2013: Exposição a fatores de risco no local de

trabalho
Pessoas que referiram exposição no local de trabalho a pelo menos um dos
fatores de risco para a saúde física por sexo e grupo etário, Portugal, 2013

total: 75,6%

78,9%

78,4%

76,1%

76,1%

72,0%
68,7%

 A exposição a fatores de risco
para a saúde física foi
referida com maior
frequência nos homens do
que nas mulheres …
 … e no grupo etário dos 15
aos 34 anos
 A intensidade da exposição a
estes fatores de risco era
também mais elevada nos
homens (a exposição a 3 ou
mais fatores de risco afetava
40,0% dos homens e 28,1%
das mulheres)

Homens

Mulheres

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

15-34 anos

35-44 anos

45-54 anos

55 + anos

ATPS 2013: Exposição a fatores de risco no local de

trabalho
Pessoas que referiram estar expostos no local de trabalho a fatores de risco para
a saúde física por tipo de fator e sexo, Portugal, 2013
45,3%

Atividades que exijam muita
concentração visual

49,8%
40,4%

 As posturas ou movimentos de
trabalho difíceis apresentaram
frequências idênticas em ambos os
sexos

36,7%

Posturas ou movimentos de trabalho
difíceis

36,7%
36,8%
35,9%

Risco de acidentes

44,6%

26,5%
30,1%

Produtos químicos, poeiras, vapores,
fumos ou gases

36,7%
23,0%
27,7%

Manuseamento de cargas pesadas

30,2%

Ruído ou fortes vibrações

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

24,9%

Total

24,3%

Homens
30,6%

17,6%

 O exercício de atividades que
exijam muita concentração visual
foi reportado com maior
frequência pelos trabalhadores de
ambos os sexos

Mulheres

 Ao contrário, o risco de acidentes
registou frequências bastante mais
elevadas para os homens do que
para as mulheres
 O fator apontado como o mais
grave (o de maior risco) foi o risco
de acidentes para os homens
(56,5% e 36,8% para as mulheres)
e o exercício de atividades de
muita concentração visual para as
mulheres (39,3% e 29,4% para os
homens)

ATPS 2013: Exposição a fatores de risco no local de

trabalho
Pessoas que referiram estar expostos no local de trabalho a fatores de risco para o
bem-estar mental por sexo e grupo etário, Portugal, 2013

43,8%
38,9%

38,2%

37,9%

total: 36,8%

35,7%

22,6%

Homens

Mulheres

15-34 anos

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

35-44 anos

45-54 anos

55 + anos

 A exposição a fatores de
risco para a saúde mental
registou frequências pouco
dissemelhantes entre
homens e mulheres …
 … mas era mais elevada no
grupo etário dos 35 aos 44
anos

ATPS 2013: Exposição a fatores de risco no local de

trabalho
Pessoas que referiram estar expostos no local de trabalho a fatores de risco para
o bem-estar mental por tipo de fator e sexo, Portugal, 2013
34,1%

Forte pressão de prazos ou sobrecarga
de trabalho

34,5%
33,6%

 A exposição a violência ou
ameaça de violência foi referida
por 6,5% da população
empregada

6,5%

Violência ou ameaça de violência

7,2%
5,7%

2,9%

Total
Assédio ou perseguição

3,2%
2,5%

Fonte: INE, módulo ad hoc ATPS 2013 (2º trimestre IE)

 A forte pressão de prazos ou
sobrecarga de trabalho foi o
fator mais reportado pelos
trabalhadores de ambos os
sexos

Homens
Mulheres

 Cerca de 3% da população
empregada estava exposta a
situações de assédio ou
perseguição no local de trabalho

Módulo ad hoc do Inquérito ao Emprego 2013 (Acidentes de
Trabalho e Problemas de Saúde Relacionados com o Trabalho)

Muito obrigada
«

