INF@CAMPANHA - MAIO. 2014

A ACT está a desenvolver uma Campanha para a Melhoria Contínua das Condições de Trabalho na Indústria do
Calçado em parceria com os parceiros sociais, na qual a nossa Federação Sindical Sectorial, FESETE foi convidada
a participar. Para mais informações sobre o Programa Enquadrador - Clique aqui

_____________________________________________________________________________

Seminário de Lançamento da Campanha
Realizou-se no dia 12 de dezembro de 2013, no Auditório do Centro Tecnológico da Indústria do Calçado de
Portugal, o Seminário de Lançamento da Campanha para a Melhoria Contínua das Condições de Trabalho na
Indústria do Calçado.

Para ver o Programa do Seminário - Clique Aqui

Apresentação da Campanha -Miguel Berbereia Costa
Coordenador da Campanha - ACT

Sessão de Abertura // Pedro Pimenta Braz // Inspetor-Geral da ACT

Painel: O papel dos atores sociais na melhoria contínua das condições do
trabalho na indústria do calçado - coordenador da FESETE - Manuel Freitas

Participantes na Sessão
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Assinatura do Protocolo

_____________________________________________________________________________

No dia 12 de dezembro de 2013 foi assinado em São João da Madeira, no Auditório do Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal, o Protocolo da Campanha para a Melhoria Contínua das Condições de Trabalho na Indústria do Calçado.

O protocolo foi assinado pelas seguintes personalidades:


Autoridade para as Condições do Trabalho - (ACT)
Pedro Nuno Pimenta Braz



Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis,
Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal - (FESETE)
Manuel António Teixeira de Freitas
Maria Fernanda Alves Moreira Félix



Sindicato Democrático da Energia, Química, Têxtil e Indústrias
Diversas - (SINDEQ)
Osvaldo Fernandes Pinho



Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado,
Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS)
Domingos José Pinho Ferreira



Centro Tecnológico do Calçado de Portugal - (CTCP)
Domingos Ferreira Neto



Centro de Formação Profissional da Indústria de
Calçado/Academia de Design e Calçado - (CFPIC)
Eduardo Costa

O protocolo foi homologado pelo
Secretário de Estado do Emprego, Octávio Félix de Oliveira.

Para ver PROTOCOLO - clique aqui

Assinatura do Protocolo da Campanha para a Melhoria
Contínua das Condições de Trabalho na Indústria do Calçado
- Direção da ACT e Parceiros Sociais e Institucionais

Sessão de Encerramento

_____________________________________________________________________________
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Material de Divulgação da Campanha
_____________________________________________________________________________
Cartazes

Organize os postos de
trabalho adaptados ao/à
operador/a e à tarefa a
realizar

Utilize equipamentos de
trabalho que impeçam o
contacto com peças
móveis e perigosas

Substitua os produtos
perigosos por outros
menos perigosos ou
isentos de perigo

Planeie o trabalho tendo em conta
as exigências das tarefas e as
capacidades do/a trabalhador/a
que as vai executar

Armazene os produtos químicos
em locais próprios, fechados,
organizados de acordo
com a sua toxicidade e
devidamente rotulados

_____________________________________________________________________________
Folhetos:

Prevenir os riscos
na Indústria do
Calçado

Prevenir os riscos
mecânicos

Prevenir os riscos
ergonómicos

Prevenir os riscos
psicossociais

Prevenir os riscos
químicos

_____________________________________________________________________________
NET-GUIA TENDINITES
(DOENÇA PROFISSIONAL)

COMO AGIR?

Desdobrável Tendinites

CARTAZ A3 Tendinites

MANUAL PROCESSO
ELEITORALPARA A ELEIÇÃO
DOS REPRESENTANTES DOS
TRABALHADORES EM SST
(edição: CGTP/IN)

Este Guia apenas se encontra
disponível no portal da FESETE - área
reservada. Para mais informações
contacte o seu Sindicato!

_____________________________________________________________________________
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Material de Divulgação da FESETE para a Campanha
_____________________________________________________________________________
Manual de Avaliação dos Riscos nas Empresas do
Sector Têxtil, Vestuário e Calçado

Fichas de Identificação e
Avaliação de Riscos nas
Indústrias TVC

CD Multimédia - Campanha SST

Para obter o CD multimédia
deve contactar a FESETE
e/ou o seu Sindicato

_____________________________________________________________________________

Desdobráveis:

Cartazes


Cartaz Ruido



Cartaz STRESS



Cartaz Eleição dos Representantes



Cartaz Movimentação de Cargas



Cartaz Poeiras



Cartaz Posturas



Cartaz Produtos Quimicos



Cartaz Trabalho Monótono e Repetitivo



Cartaz Avaliação de Riscos



Cartaz Lei da Reparação



Cartaz Acidentes



Cartaz EPI



Cartaz Fadiga Visual

_____________________________________________________________________________
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Actividades em Curso:
_____________________________________________________________________________
As actividades directas da responsabilidade sindical são coordenadas por um Grupo de Trabalho, envolvendo a FESETE
e os Sindicatos: SINTEVECC; Sindicato Nacional dos Prof. da Indústria e Comércio de Calçado e Sindicato do Calçado
do Minho.

Informação e sensibilização dos
trabalhadores nas empresas:
 Serão entregues aos trabalhadores/as um exemplar de
todos os materiais informativos, desenvolvidos pela
FESETE (no âmbito da Campanha anterior em matéria
de SST) e os materiais desenvolvidos pela ACT (no
âmbito da actual Campanha para o sector do Calçado);
 A informação e sensibilização dos/as trabalhadores/as
deverá passar pela distribuição dos documentos acima
referidos nas empresas, bem como do esclarecimento
dos/as trabalhadores/as face aos riscos e doenças
profissionais mais prementes no sector do calçado em
plenários sindicais;
 Estas acções de contacto com os/as trabalhadores/as
deverão ao mesmo tempo permitir aos sindicatos
efectuar um levantamento de relatos/situações de
doença profissional e dificuldades encontradas por
parte dos/as trabalhadores/as em verem essas situações
identificadas como doença profissional, nomeadamente no que concerne às tendinites e ao stresse doença psicossocial. Estas acções deverão decorrer
entre Março e Setembro de 2014;

Formação dos dirigentes, delegados
sindicais e técnicos do contencioso e
informação dos Sindicatos:
 Na discussão deste ponto, tornou-se evidente a
necessidade de incluir nestas acções os técnicos do
contencioso e informação, uma vez que é a estes que
normalmente os/as trabalhadores/as recorrem
quando procuram obter informações sobre como
proceder para que o seu problema de saúde seja
reconhecido como doença profissional;
 Foram identificadas duas acções, dirigidas a
dirigentes, delegados sindicais e técnicos de
informação aos trabalhadores:
1) Como tratar as doenças profissionais, onde se
procuraria envolver o departamento da Segurança
Social responsável pelo acompanhamento e
reparação destas situações e da ACT;
2) A ACT e a sua intervenção em matéria de
Saúde e Segurança no Trabalho, com o D.P.R.P.
- Departamento de Protecção contra Riscos
Profissionais.

Fixação de objectivos na eleição dos representantes dos trabalhadores
e criação da Comissão de SST nas empresas:
 O Gabinete de Estudos da FESETE ficou
responsável por efectuar o levantamento dos
regulamentos para a implementação do processo
de eleição dos/as representantes dos/as trabalhadores/as para a SST;

 Caso não se verifiquem existir condições para a
concretização deste objectivo durante o período de
execução da Campanha, deverá então resultar no
fim da Campanha um documento de recomendações à alteração da Lei no sentido de simplificar
o processo.

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
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