
BREVE HISTÓRIA DO DIA 28 DE ABRIL 

Desde 1996 que o dia 28 de abril é comemorado em todo o Mundo como forma 

de homenagear as vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

A data foi escolhida para coincidir com as Jornadas Nacionais de Luto do 28 

de abril, na sequência de um acidente ocorrido em 28 de abril de 

1969, numa mina no estado norte-americano da Virgínia, o qual 

deu origem à morte de 78 mineiros. 

Em Portugal, o dia 28 de abril foi instituído “Dia Nacional de Prevenção e 

Segurança no Trabalho” mediante Resolução da Assembleia da República n.º 

44/2001. 

STRESSE NO TRABALHO: UM DESAFIO COLETIVO 

Devido ao impacto significativo que os riscos psicossociais e o stresse 

relacionado com o trabalho têm na saúde das pessoas, 

organizações e economias nacionais, a OIT escolheu, para este 

ano, o tema "Stresse no trabalho: um desafio coletivo" como 

forma de assinalar este dia e sensibilizar as pessoas (organização e 

colaboradores) para a importância da prevenção nos locais de trabalho. 

Mas afinal o que é o stresse? 

O stresse no trabalho pode ser definido como um conjunto de reações 

emocionais, cognitivas, comportamentais e fisiológicas a aspetos adversos e 

prejudiciais do conteúdo, da organização e do ambiente do trabalho. É um 

estado caraterizado por elevados níveis de excitação e perturbação 

frequentemente acompanhado de sentimentos de incapacidade. 

Quais são as causas do stresse no trabalho? 

  

  

 

Consequências do stresse 

                                                               

Medidas de prevenção 

 Em caso de problemas, fale com o seu superior; 

 Contribua para identificar problemas, encontrar soluções e meios de 

implementá-las; 

 Dê o seu contributo, verificando se as soluções são eficazes; 

 Promova uma boa relação de trabalho com os colegas e superiores 

hierárquicos. 

  

 

A IMPERALUM E O “DIA 
NACIONAL DE 
PREVENÇÃO E 

SEGURANÇA NO 
TRABALHO” 

Como forma de assinalar o 

Dia Nacional de Prevenção e 

Segurança no Trabalho, 

celebrado a 28 de abril, a 

IMPERALUM promoveu uma 

ação de divulgação e 

informação a todos os seus 

colaboradores, através da 

distribuição de um folheto 

alusivo ao tema em destaque 

este ano “Stresse no trabalho: 

um desafio coletivo”. 

 

 
 

 

 

 Cultura organizacional e função 

 Liberdade de decisão/controlo 

 Relações vida privada-trabalho 

  

  

 Progressão na carreira 

 Relações interpessoais no 

trabalho 

 Volume/cadência de trabalho 

  

  

 Horário de trabalho 

  

  

 As nossas 5 dicas anti - stresse: 
 
Acorde mais cedo para não andar a correr 

logo pela manhã. 

Contribua para ter um bom ambiente de 

trabalho, mantendo pensamentos 

positivos, sendo simpático e prestável para 

os colegas.  

Tenha uma alimentação equilibrada. Não 

almoce a correr e faça pausas ao longo do 

dia, aproveitando para relaxar. 

Tenha uma vida social ativa, desta 

maneira vai ser mais fácil não pensar nos 

problemas. 

Faça exercício físico. É essencial para se 

manter bem, física e psicologicamente. 

 

EXPERIMENTE! 

 


