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O Artigo 136º do Código Laboral, sobre medidas 
de higiene e segurança no trabalho, incumbe, à 

entidade empregadora, de assegurar as condições 
de higiene e segurança no trabalho, cumprindo e 
fazendo cumprir as normas legais e regulamen-
tares aplicáveis e as instruções gerais emanadas 
das entidades competentes, como figura o artigo 
140º que fala sobre o Controle e fiscalização por 

parte da Inspecção Geral do Trabalho.

A higiene e a segurança são 
duas actividades que estão 
intimamente relacionadas 
com o objectivo de garantir 
condições de trabalho capazes 
de manter um nível de saúde dos 
colaboradores e trabalhadores 
de uma Empresa. A lei permite 
aos trabalhadores exigi-los nos 
seus postos de trabalho.

Outro artigo importante no 
quadro desse dispositivo 
legal é o 137º (Capacitação 
para o cumprimento) que diz 
o seguinte: “no quadro das 
responsabilidades que lhe são cometidas em matéria 
de higiene e segurança no trabalho, o empregador 
deve desenvolver uma acção de formação permanente 
junto do trabalhador no sentido de capacitá-lo para a 

observância e o cumprimento das regras aplicáveis”.
A segurança do trabalho propõe-se combater, dum 
ponto de vista não médico, os acidentes de trabalho, 
quer eliminando as condições inseguras do ambiente, 
quer educando os trabalhadores a utilizarem medidas 
preventivas.

Para além disso, os empregradores devem ter a 
consciência que as condições de segurança, higiene e 
saúde no trabalho constituem o fundamento material 

de qualquer programa 
de prevenção de riscos 
profissionais e contribuem, 
na empresa, para o aumento 
da competitividade com 
diminuição da sinistralidade.

Em Cabo Verde não há 
normativos específicos para 
cada área de actividade. Em 
2011 foram registados cerca 
de 220 acidentes no trabalho, 
um número registrado no 
IGT e provém do sector 
informal, maioritariamente 
da construção civil onde, 
muitas vezes não são 
observados cuidados de 

segurança higiene e saúde. Mas esses números podem 
não corresponder à realidade, tendo em conta que há 
acidentes não declarados. O mesmo se pode dizer de 
doenças contraídas nos locais de trabalho.


