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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Há que rever atempadamente o regime do cartão de segurança ocupacional 

Segundo os dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, os três 

ramos de actividade com maior número de vítimas de acidentes de trabalho e o 

número de mortes em acidentes de trabalho são os seguintes: 

Ano 

Número de vítimas 

nas actividades 

culturais e recreativas, 

lotarias e outros 

serviços 

Número de vítimas na  

hotelaria e 

restauração 

Número de vítimas na 

construção civil 

Número de mortes em  

consequência de 

acidentes de 

trabalho:  

Jan.- Set./2017 2236 1449 577 9 

Jan. - Set./2018 2163 1508 532 8 

Jan. - Set./2019 2002 1222 503 7 

Jan. - Set./2020 935 607 395 9 

Face ao exposto, segundo alguns cidadãos, os dados do Governo (vide o mapa 

acima) revelam que, nos últimos anos, o número de vítimas de acidentes de trabalho 

tem vindo a diminuir, o que demonstra que o Governo se tem empenhado na 

implementação dos planos de formação para a obtenção do “Cartão de segurança 

ocupacional na construção civil” e do “Cartão de segurança ocupacional nos hotéis e 

restaurantes”, entre outras medidas, com vista a reduzir, em certa medida, os 

acidentes. Isto é bom e merece nosso elogio! No entanto, a população questiona o 

seguinte: entre Janeiro e Setembro de 2020, registaram-se 9 vítimas mortais, uma 

tendência de aumento em comparação com o registado nos últimos dois anos. 

Porquê? O Governo procedeu a alguma avaliação e revisão do regime do cartão de 
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segurança ocupacional? 

Existem processos de alto risco em alguns ramos de actividade, por exemplo, 

nos projectos de obras é necessário fazer montagens de estruturas de aço, e para 

isso há que ter segurança na operação e utilização de maquinaria pesada, nos 

trabalhos em altura, na soldadura, no transporte de carga, no corte mecânico de 

metal, na construção de plataformas de trabalho com diferentes materiais, etc., e 

tudo isto pode pôr em risco a segurança pessoal. Assim, alguns especialistas, 

académicos e cidadãos sugerem ao Governo que aperfeiçoe e actualize, 

atempadamente, o regime do cartão de segurança ocupacional, por exemplo, para 

além de estender o cartão a todos os ramos de actividade, deve ainda ponderar 

fornecer formação específica e definir directrizes para os profissionais especializados 

e também para os profissionais de ramos de actividade altamente perigosos. Além 

disso, deve ser criado um regime de avaliação para a obtenção do cartão de 

segurança ocupacional, que permite o exercício da profissão, no qual se preveja que 

os indivíduos que tenham obtido o referido cartão podem trabalhar em profissões 

específicas e de alto risco, a fim de reduzir o risco de acidentes de trabalho graves e 

fatais. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:  

1. Face ao exposto, segundo alguns cidadãos, os dados do Governo (vide o mapa 

acima) revelam que, nos últimos anos, o número de vítimas de acidentes de 

trabalho tem vindo a diminuir, o que demonstra que o Governo se tem 

empenhado na implementação dos planos de formação para a obtenção do 
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“Cartão de segurança ocupacional na construção civil” e do “Cartão de 

segurança ocupacional nos hotéis e restaurantes”, entre outras medidas, com 

vista a reduzir, em certa medida, os acidentes. Isto é bom e merece nosso 

elogio! No entanto, a população questiona o seguinte: entre Janeiro e Setembro 

de 2020, registaram-se 9 vítimas mortais, uma tendência de aumento em 

comparação com o registado nos últimos dois anos. Porquê? O Governo 

procedeu a alguma avaliação e revisão do regime do cartão de segurança 

ocupacional? 

2. Segundo alguns especialistas e académicos, existem processos de alto risco 

em alguns ramos de actividade, por exemplo, nos projectos de obras é 

necessário fazer montagens de estruturas de aço, e para isso há que ter 

segurança na operação e utilização de maquinaria pesada, nos trabalhos em 

altura, na soldadura, no transporte de carga, no corte mecânico de metal, na 

construção de plataformas de trabalho com diferentes materiais, etc., e tudo isto 

pode pôr em risco a segurança pessoal. Assim, alguns especialistas, 

académicos e cidadãos sugerem ao Governo que aperfeiçoe e actualize, 

atempadamente, o regime do cartão de segurança ocupacional, por exemplo, 

para além de estender o cartão a todos os ramos de actividade, deve ainda 

ponderar fornecer formação específica e definir directrizes para os profissionais 

especializados e também para os profissionais de ramos de actividade 

altamente perigosos. Além disso, deve ser criado um regime de avaliação para 

a obtenção do cartão de segurança ocupacional, que permite o exercício da 

profissão, no qual se preveja que os indivíduos que tenham obtido o referido 
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cartão podem trabalhar em profissões específicas e de alto risco, a fim de 

reduzir o risco de acidentes de trabalho graves e fatais. Qual é a opinião do 

Governo sobre isto? 

 

30 de Dezembro de 2020 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Mak Soi Kun 


