
                                                                                                                                         

 

 

 
Os portos têm adquirido destaque na economia globalizada após o advento do contêiner que permitiu o transporte de 
grande quantidade de mercadoria unitizada. Com a crescente transação comercial entre países os portos se 
modernizam, particularmente em aspectos tecnológicos para que se garanta a maior rapidez no embarque e 
desembarque dos produtos.  Deste modo surgem equipamentos e maquinários que suportam içamento de toneladas 
de carga e acompanhando a mudança nos meios de produção, o trabalho portuário se transforma. Admite-se que a 
maioria do trabalho braçal nos portos é eliminado havendo uma diminuição da exposição dos trabalhadores no 
ambiente portuário. Entretanto o surgimento de novos fatores determinantes de acidentes do trabalhado configuram-
se em nova dimensão relacionados a novos maquinários e novas tarefas a serem desenvolvidas em cenário de um 
porto com um ritmo acelerado de trabalho, com a imposição de organização do trabalho rígida, a implementação da 
polivalência com o intuito de redução do número de trabalhadores e em uma análise mais ampla o projeto neoliberal 
implementa nos portos a ruptura com o movimento sindical conduzindo à precarização do trabalho. Trata-se na 
atualidade de novos agentes causadores de acidentes que devem ser analisados estimulando discussões sobre as 
possíveis intervenções com o objetivo de uma vida melhor no trabalho.   
Nessa vertente o 53º Encontro Presencial do Fórum Acidentes do Trabalho tem o objetivo de proporcionar troca de 
ideias sobre esse processo de trabalho portuário e iluminar a busca de caminhos que possam contribuir para o 
estabelecimento de pontes de aproximação com atores estratégicos que atuam junto aos locais de trabalho, em prol do 
fortalecimento do campo da saúde e segurança no trabalho portuário e de políticas públicas. 
Para tratar do tema teremos a apresentação com expositores brasileiros (USP e UNIFESP) e português (UNL) e o 
desenvolvimento de uma oficina de discussão com base em acidente de trabalho em um porto. Participe e divulgue. 
 

Dia 13 de junho de 2016, segunda-feira, das 08:30 às 16:00h 
Local: Unidade II-Unifesp- Av. Saldanha da Gama, 89 – Ponta da Praia 

Coordenação do evento: Ildeberto Almeida, Rodolfo Vilela, Fátima Queiróz e Juliana Oliveira 

Programação:  
08:30 h –Recepção dos Participantes e Abertura dos Trabalhos do Fórum 
09:00 h -  Mesa: “Acidentes de Trabalho e Adoecimento dos Trabalhadores”  
Coordenador da mesa: Josué Amador Silva, chefe do ERBS Fundacentro 
Palestra:  “Crítica e reconceituação da análise de acidentes. Em busca da visão organizacional”  
Palestrante: Dr. Rodolfo Vilela, professor do Dep. de Saúde Ambiental-FSP-USP 
Palestra: “Experiência de análise de Acidentes de Trabalho em Portugal”  
Palestrante: Dr. João Areosa, professor do Centro de Interdisciplinar em Ciências Sociais-CICS-Univ. Nova de Lisboa 
Palestra: “Acidente no trabalho portuário: investigação Brasil-Portugal”  
Palestrante: Dra. Fátima Queiróz, professora do DPPSC-Unifesp-Campus Baixada Santista 
11:00h – Debate e 12:30h – almoço 
14:00h-16:00h – Oficina “Trabalho portuário e Acidentes de Trabalho: construção compartilhada dos caminhos 
de análises”  
Coordenador: Dr. Ildeberto Almeida, Faculdade Medicina de Botucatu-UNESP  
Participação com Relato de Acidente de Trabalho no Porto: João Renato Silva Nunes, Estivador-OGMO-Santos 

 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 

 O encontro será gravado e, posteriormente, disponibilizado no IPTV. USP e no canal do Youtube. 

 As inscrições são livres e gratuitas na Página da Faculdade de Saúde Pública: www.fsp.usp.br ou no momento do 
evento (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). 
 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; CEREST Piracicaba; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do 

Trabalho da 15ª Região; Fundacentro; FAPESP Proc. 12-04721-1; UNIFESP – Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva...  
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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