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“A saúde é un estado de 

completo benestar  

físico, mental e social  

e non soamente a ausencia de 

afeccións ou enfermidades” 

Organización Mundial da Saúde 



Un ambiente laboral saudable é un 

ambiente laboral diverso 

Beneficios para as  

PERSOAS 

 Maior calidade de traballo e 

benestar na empresa 

  Incremento da felicidade e 

orgullo de pertenza 

  Maior compromiso coa 

organización e os seus 

obxectivos 

Beneficios para as  

ORGANIZACIÓNS 

  Mellora no clima laboral 

  Redución dos índices de 

absentismo 

  Incremento da colaboración 

entre as persoas 

+ produtividade, benestar e saúde para as persoas, as 

organizacións e a sociedade 

EMPREGA 

SAUDABLE 



EMPREGA 

SAUDABLE 

Guía práctica de 

revitalización da 

empresa para mellorar 

os ambientes laborais 

do territorio galego 

 

Obxectivos de Emprega saudable: 

 Incrementar o número de persoas 

empregadas satisfeitas en Galicia 

 Potenciar ambientes de traballo 

saudables 

 Reducir índices de absentismo, baixas e 

accidentes laborais 

  Mellorar a produtividade nas empresas 

galegas 

EMPREGA 

SAUDABLE 
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Como se utiliza esta guía 

RE-AVALIAR  

Pasado un tempo, comproba a 

evolución dos niveis de benestar 

e saúde na empresa 

respondendo de novo ao 

cuestionario. 

COÑECER 

Responde as preguntas do cuestionario para coñecer que 

temas relacionados coa saúde e o benestar no traballo 

están a desenvolverse na empresa. 

APLICAR BOAS PRÁCTICAS 

Nesta guía atoparás numerosas 

recomendacións, boas prácticas 

e exemplos que poderás aplicar 

en función da madurez de cada 

tema dentro da empresa. 

1º 

2º 3º 



COÑECER 

Respondendo ás 12 

preguntas tipo test deste 

cuestionario poderase facer 

un repaso xeral para coñecer 

que temas relacionados co 

benestar no traballo están 

máis desenvolvidos na 

empresa e en cales se pode 

avanzar. 
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Estrutura en 10 áreas de actuación 

dentro da empresa 

ESTRATEXIA E 

COMPROMISO 

DA DIRECCIÓN 

IMPLICACIÓN 

DAS PERSOAS E 

COMUNICACIÓN 

RESPONSA- 

BILIDADE  

SOCIAL 

MEDICIÓN DA 

SAÚDE E O  

BENESTAR 

REDUCIÓN  DO 

TABAQUISMO 

FOMENTO DA 

ACTIVIDADE 

FÍSICA 

IMPULSO Á  

ALIMENTACIÓN 

SAUDABLE 

CONTROL DO 

ESTRÉS E  

RISCOS 

PSICOSOCIAIS 

ACTUACIONS 

EN SAÚDE 

COMPROMISOS 

E 

CERTIFICACIÓNS 



Estratexia e compromiso da 

dirección 



Implicación das persoas e 

comunicación 



Responsabilidade social 



Medición da saúde e o benestar 



Redución do tabaquismo 



Fomento da actividade física 



Impulso á alimentación saudable 



Actuacións en saúde 



Control do estrés e riscos 

psicosociais 



Compromisos e certificacións 



Recibir a Guía “Emprega Saudable” 



exemplo de resultado de autodiagnóstico 

(1/3) 



exemplo de resultado de autodiagnóstico 

(2/3) 



exemplo de resultado de autodiagnóstico 

(3/3) 



Aplicar boas prácticas 

A guía inclúe exemplos 

concretos e boas 

prácticas en cada un dos 

apartados para coñecer 

que facer e como actuar 

en cada tema 

rse.xunta.gal 



Aplicar boas prácticas 

A guía inclúe exemplos 

concretos e boas 

prácticas en cada un dos 

apartados para coñecer 

que facer e como actuar 

en cada tema 
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Exemplos de empresas 

No anexo inclúense 

publicacións de empresas 

con ideas para mellorar a 

saúde na empresa.... 
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Declaración de Luxemburgo 

...e a Declaración de 

Luxemburgo: compromiso de 

crear lugares de traballo máis 

seguros e saudables e de 

integrar os principios básicos 

da promoción da saúde no 

traballo na xestión da saúde. 
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Declaración de Luxemburgo 

Declaración de Luxemburgo: 

poden adherirse e mostrar o 

seu compromiso todas as 

empresas (pequenas, 

medianas e grandes) que o 

desexen. 
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A aposta da Consellería de 

economía, emprego e industria 

por apoiar ás pemes na 

consolidación de lugares de 

traballo máis saudables. 

Moitas grazas 
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