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Por ocasião do dia 28 de Abril, a UGT, quer lembrar todos os trabalhadores falecidos em 

acidentes de trabalho, bem como todos os que de uma forma ou de outra viram a sua saúde 

afectada –ou, a dos que lhe são familiares –pelas más condições de trabalho e,  garantir que 

continuará a bater-se por condições de trabalho digno e pelo escrupuloso cumprimento da 

legislação em matéria de segurança e saúde no trabalho, consciente de que uma prevenção 

adequada pode reduzir substancialmente, o número de vítimas de acidentes e de doenças 

profissionais e contribuindo assim para uma sociedade mais justa. 

A prevenção não é um luxo para as sociedades. A prevenção não é uma sobrecarga para as 

economias. Luxo é desperdiçar vidas em virtude de critérios economicistas e limitados a uma 

visão de muito curto prazo. 

Claramente, a prevenção e a segurança implicam custos. Claro que a prevenção implica 

investigação, análise, procura de soluções. Mas, e os acidentes, não implicam, também eles, 

custos directos e indirectos? Quanto custa uma vida humana? Em quanto está avaliada a saúde 

de uma pessoa?  

Segurança e a saúde são direitos de todos os trabalhadores. Passamos uma parte muito 

significativa das nossas vidas no local de trabalho, por isso, as condições de trabalho são de 

uma importância crucial para a saúde física e mental dos indivíduos, pelo que é essencial que, 

apesar da crise e, tendo em conta o retorno que o investimento nesta área representa, para os 

indivíduos, em particular, e para a sociedade, em geral, não é admíssel que se descure o 

investimento na prevenção dos acidentes e das doenças profissionais. 
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