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N uma organização 

com a dimensão 

Município da Maia, em 

que os Recursos Huma-

nos assumem  uma 

importância estratégica, 

incontornável para o 

cumprimento da missão que incumbe à 

autarquia, a gestão de riscos laborais deve 

estar presente nas preocupações quotidia-

nas  de todos, desde os decisores políticos, 

passando pelas chefias, até aos trabalhado-

res. Trata-se, não somente, de reduzir absen-

tismos por doenças ou acidentes laborais ou 

aumentar a produtividade do trabalho, mas, 

sobretudo, poupar sofrimentos pessoais 

evitáveis e, muitas vezes, vidas preciosas. 

Daí  a aposta que todos os anos fazemos na 

sensibilização para a Prevenção e Segurança 

no Trabalho, a par de outras apostas estrutu-

rantes, como o foram a criação do Gabinete 

de Prevenção e Segurança, por exemplo. 

É bem verdade que a prevenção leva um 

minuto, mas um acidente pode levar uma 

vida. 

Marta Peneda, Vereadora dos Recursos 

Humanos 

INFORMAR 

S 
egundo dados da Organização 

Internacional do Trabalho, em 

cada ano, ocorrem em todo o 

mundo cerca de 270 milhões de 

acidentes de trabalho e 160 milhões de 

doenças profissionais, tendo custos eco-

nómicos que ultrapassam os 4% do PIB 

mundial, para além do imenso sofrimento 

pessoal e familiar que provocam. O núme-

ro de mortos ultrapassa os 2 milhões 

todos os anos. 

A Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho indica que todos os 

anos morrem na UE mais de 140 mil pes-

soas devido a doenças profissionais e 

cerca de 9000 por acidentes de trabalho. 

Em Portugal na década de 90 do passado 

século morriam em cada ano uma média 

de cerca de 300 trabalhadores, para além 

de cerca de 300 mil acidentes de trabalho 

com alguma gravidade. 

Os acidentes de trabalho mortais, com a 

entrada do novo milénio e fruto de medi-

das legislativas e fiscalizadoras adotadas, 

bem como de uma aposta forte na sensi-

bilização, têm vindo a diminuir paulatina-

mente, sendo agora metade do que eram 

há vinte anos. 

Em Portugal, o dia 28 de Abril foi instituído 

“Dia Nacional de Prevenção e Segurança 

no Trabalho” e é assinalado na Maia des-

de 2012.  

HORTÍSSIMA 2017 

 A 2ª Edição da Hortíssima foi um sucesso e 

trouxe muitos visitantes ao Parque Central. Foi 

visível a generalizada satisfação, quer dos que 

participaram nas dezenas de atividades progra-

madas, quer dos produtores agrícolas e respeti-

vos clientes, quer daqueles que simplesmente 

aproveitaram a amenidade do espaço e a ani-

mação, no centro da cidade, para disfrutar de 

momentos bem passados. O evento suscitou 

um interesse mediático pouco comum, espe-

cialmente das televisões regionais e nacionais. 

Unânimes foram os elogios recebidos ao profis-

sionalismo dos trabalhadores do município 

envolvidos no evento e que foram apontados 

como base do seu sucesso. Estão todos de 

parabéns.  
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N ão são os elogios que nos movem, seguramente. É, sem dúvida 

o espírito de serviço. Porém não deixa de ser agradável ouvir um 

elogio pelo nosso trabalho, ainda mais quando ele revela a satisfação 

de quem se sentiu bem servido e saiu satisfeito dos Paços do Conce-

lho. 

Por isso, estão de parabéns os colegas: 

PAULA BERMUDES, do Gabinete Municipal de Atendimento e um mis-

terioso colega apenas identificado como um “senhor novo, de olhos 

azuis” 

que, pelo seu trabalho, receberam elogios de munícipes, registados 

no respetivo livro. 

Foi assinado em Abril PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DA MAIA E A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA, 

DIREÇÃO DE FINANÇAS DO PORTO. 

O acordo tem por objeto  a definição dos termos e amplitude da 

cooperação entre o Município e a AT, através da Direção de 

Finanças do Porto e dos serviços locais de finanças com compe-

tências na área do município de Maia, no âmbito da liquidação e 

arrecadação dos tributos, cujo produto constitui receita própria 

da autarquia, designadamente do Imposto Municipal sobre Imó-

veis (IMI), do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onero-

sas de Imóveis (IMT) e do Imposto Único de Circulação (IUC). 

O documento permite a transferência de trabalhadores da Câma-

ra para aquele Serviço, em regime de mobilidade, nos termos 

legalmente previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-

cas (LGTFP), e pretende ser mais um contributo para garantir a 

melhoria do funcionamento do balcão das Finanças da Maia, em 

obediência a uma boa prática no que respeita à gestão de ativos 

na Função Pública e com respeito pelo bom espírito de colabora-

ção que deve existir entre as duas entidades.  

Livro dos Elogios 

A convite do Direção Regional do Porto do Sindicato dos Trabalhadores 

da Administração Local (STAL), a Maia, representada pela Vereadora 

Marta Peneda e pelos representantes dos trabalhadores para a Segu-

rança e Saúde no Trabalho, esteve presente no Salão Nobre da CM de 

Matosinhos para participar no Seminário sobre "SST-Saúde e Seguran-

ça no Trabalho". 

Na sua intervenção, Marta Peneda deu o seu testemunho sobre a 

importância e a necessidade de uma boa relação entre uma organiza-

ção e aqueles que representam o seu capital mais importante – os 

trabalhadores.  

SEMINÁRIO 

NASCIMENTOS: 

Continua a crescer a família municipal. Desta vez fomos abençoados 

com o nascimento de um par gémeos e uma menina. 

Um grande aplauso e agradecimento vai para os respetivos papás e 

mamãs VERA CRISTINA TORRES MAIA e LUÍS FILIPE OLIVEIRA CASTRO. 

Que todos prosperem e tenham uma vida longa e saudável, é o nosso 

desejo. 

Cooperação 

No âmbito das comemorações dos 20 anos de Recursos Humanos do 

Instituto Politécnico do Porto, e considerando o papel de parceiro que 

temos assumido naquele projeto formativo e técnico-científico, aquela 

instituição de ensino superior homenageou o Município da Maia em 

sessão pública.  

PARCERIA 

mailto:drh@cm-maia.pt

