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Editorial 

A Rede de Investigação sobre Condições de 
Trabalho (RICOT) cumpre mais uma etapa 
do seu desenvolvimento com o lançamento 
da edição N.º 3 do International Journal on 
Working Conditions.  
Neste número são publicados cinco artigos, 
os quais surgem listados de seguida: 
 
Artigos 
 
1. Perspetivas de reinserção no mercado 
do trabalho depois do desemprego? 
Estudo de caso de um processo de 
insolvência 
Sara Portovedo 
 
2. Estudo da sinistralidade laboral em 
meio hospitalar - Aspeto fundamental 
para a integração da segurança no 
trabalho na gestão de unidades de saúde 
M. R. Cavaleiro, A. Ferreira, J. Figueiredo, J. 
Conde 
 
3. Matrizes estruturadas de desempenho 
para sistemas de gestão de segurança e 
saúde no trabalho  
Hernâni Veloso Neto 
 
4. A importância das perceções de riscos 
dos trabalhadores 
João Areosa 
 
5. O salário por produção enquanto uma 
estratégia empresarial: estímulo à 
intensificação do trabalho dos cortadores 
de cana brasileiros 
Juliana Biondi Guanais 
 
 
O Conselho de Coordenação deseja-lhe 
boas leituras e incentiva a submissão de 
papers para os próximos números. 

 
Hernâni Veloso Neto 
João Areosa 
Pedro Arezes 
 

The Working Conditions Research 
Network (RICOT) fulfils one more stage 
of its development with the publication of 
International Journal on Working 
Conditions issue No. 3. 
In this number are published five articles 
which appear listed below: 
 
Papers 
 
1. Prospects for reintegration into the 
labor market after unemployment? 
Case Study of insolvency 
proceedings 
Sara Portovedo 
 
2. Study of accidents at work in a 
hospital - Key to the integration of 
safety management in health facilities 
M. R. Cavaleiro, A. Ferreira, J. 
Figueiredo, J. Conde 
 
 
3. Performance scorecard for 
occupational safety and health 
management systems 
Hernâni Veloso Neto 
 
4. The importance of workers risk 
perceptions 
João Areosa 
 
5. The wages for production as a 
business strategy: promoting the 
intensification of work of the 
Brazilian sugar cane cutters 
Juliana Biondi Guanais 
 
 
The Coordination Board wishes a good 
reading and encourages the submission 
of papers for future issues. 
 
Hernâni Veloso Neto 
João Areosa 
Pedro Arezes 

 


