
Saúde e Segurança do Trabalho  
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO   |   DEBATE

A Comissão de Trabalhadores recentemente eleita na FCUL para a Saúde e Segurança 
no Trabalho convida todos (docentes, funcionários, investigadores, bolseiros) para uma 
sessão evocativa do Dia Internacional para a Saúde e Segurança no Trabalho.

22 junho 2016 (4ª feira)  |  Sala 6.2.44  |  Das11h às 12.30h

DESTINATÁRIOS: Funcionários, docentes, investigadores, bolseiros, estudantes.

ENTRADA LIVRE - de acordo com a capacidade da sala - sujeita a inscrição até às 13h do 
dia 21.6.2016 para o email institucional dos Representantes dos Trabalhadores para  

a Saúde e Segurança no Trabalho em Ciências (RT-SST)

 INSCRIÇÕES:  rt-sst@fc.ul.pt
Programa: 

1. “Saúde Segurança do Trabalho em Ciências”  
Jorge Maia Aves (Vice Diretor da FCUL e responsável por esta área)  
| 10 minutos

2. “Saúde e Segurança do Trabalho  na Administração Publica”  
Ana Paula Rosa (Representante da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)  
| 10 minutos

3. “O Stress e o bem-estar no local de trabalho” 
Andreia Santos (Gabinete de Apoio em Psicologia da FCUL) 
| 10 minutos

4. A OIT e a Saúde e Segurança no Trabalho – uma visão Internacional  
Ana Santos, (Representante do escritório de Lisboa da OIT)  
| 10 minutos

5. A construção do ‘edifício’ da Saúde e Segurança no Trabalho em Ciências deverá ser uma ação  
de todos nós  
Susana Santos (docente e membro dos Representantes dos Trabalhadores para a SST de Ciências)  
| 10 minutos 

No final de cada exposição segue-se breve debate

Nota: Nos termos da Lei 3/2014 de 28 de janeiro e respetivas atualizações, os artigos 19 e seguintes mencionam o direito/
dever dos trabalhadores de se informarem sobre as questões da SST. Esta ação de (in)formação promovida pelos RT-SST de 
Ciências legitima/justifica a participação de cada um(a) em horário laboral. 

Contamos com todos!

Representantes dos 
Trabalhadores para a 
Segurança e Saúde 
no Trabalho em 
Ciências
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Organização: Apoio:


