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Campanha de informação, avaliação e prevenção dos riscos nas ITVC

 

Neste número pode ler:

 
Objectivos da Campanha

EDITORIAL A nossa Campanha fixou três objectivos gerais que vão

orientar todas as nossas actividades. Pela sua impor-

tância vamos inunciá-los:

1º Contribuír para a sensibilização e informação dos

trabalhadores e trabalhadoras das nossas indústrias,

sobre os principais riscos profissionais e suas

consequências nas condições de trabalho e na vida

daqueles que trabalham nestes sectores;

2º Procurar que as empresas em diálogo e negocia-

ção com os trabalhadores e trabalhadoras e seus re-

presentantes eleitos, possam trabalhar na avaliação,

prevenção e eliminação dos riscos profissionais;

3º Melhorar as competências nas matérias de SST

dos nossos dirigentes, delegados sindicais e repre-

sentantes dos trabalhadores para as questões de SST.

Os objectivos fixados são ambiciosos, mas a saúde

dos trabalhadores e o trabalho saudável bem os justifi-

cam.

Director: Manuel Freitas
Redactora: Lurdes Fonseca
Propriedade: FESETE - Federação dos Sindicatos dos
Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado
e Peles de Portugal
Avenida da Boavista, Nº 583 - 4100 - 127 PORTO
Telefone: 22-6002377 Fax: 22-6002164  fesete@netcabo.pt
Composição e Impressão: AT-Loja Gráfica, Ldª
20.000 Exemplares

Pandemia da Gripe A
Como avaliar o risco e manter a

 actividade nas empresas

A FESETE e os seus Sindicatos têm vindo a acompanhar
com atenção a evolução da Gripe A, nomeadamente através
da informação e acções da Direcção-Geral de Saúde.

Segundo as orientações do Governo, nesta situação de
pandemia de gripe, as empresas têm um papel importante e
obrigatório a desempenhar na protecção da saúde e seguran-
ça dos trabalhadores.

Assim, as empresas deverão ter Planos de Contingência que
contemplem a redução dos riscos para a saúde dos trabalha-
dores e a continuidade das actividades essenciais das em-
presas. Os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho de-
vem asumir um papel importante na aplicação dos Planos de
Contingência da Gripe A, nomeadamente: na informação e for-
mação dos trabalhadores sobre esta ameaça; na vigilância
médica; na orientação dos casos de Gripe A identificados.

A FESETE contactou todas as Associações Patronais
sectoriais e solicitou informações sobre as orientações e
medidas propostas às empresas sobre os Planos de Contin-
gência para a Gripe A. Já recebemos respostas das Associa-
ções: ANIT-LAR, APICCAPS, ATP, onde nos informam das
medidas tomadas junto das empresas filiadas e da possibili-
dade de realizarmos reuniões de trabalho. A grande dificulda-
de está na maioria das empresas que não são filiadas nas
Associações. Aí os trabalhadores devem estar atentos e se-
guir as orientações da Direcção Geral de Saúde e contactar a
linha de saúde (808 24 24 24) em caso de sintomas que
indiciem a Gripe A.

A FESETE e os seus Sindicatos sempre deram atenção à
necessidade de melhorar as condições de trabalho nas
empresas, com vista a diminuír os riscos , que afectam os
trabalhadores e trabalhadoras.

Do vasto conjunto de iniciativas por nós realizadas ou em
parceria com outras organizações e instituições públicas,
relevamos a Campanha para a Melhoria das Condições
de Trabalho nos Têxteis e Vestuário, que decorreram entre
2000 e 2002, em parceria com as Associações Patronais,
o IDICT, a Direcção Geral da Indústria e o Centro
Tecnológico dos Têxteis e Vestuário. Esta Campanha cujo
lema era “Prevenir é preciso”, permitiu-nos pela primeira
vez com o apoio de um conjunto de técnicos construír ma-
nuais dos riscos profissionais nos principais subsectores
à excepção do calçado.

Em 2006 através da negociação colectiva sectorial, nego-
ciamos novos direitos e deveres na prevenção dos riscos
e doenças profissionais. Ao longo dos últimos anos de-
ram-se passos na sensibilização e informação para a pre-
venção dos riscos profissionais. A  nossa avaliação da
realidade nas empresas em constante alteração, levou-
nos a apresentar em 2008 ao Ministério do Trabalho (Se-
cretário de estado do Trabalho e Formação Profissional)
uma candidatura com vista a aumentar a nossa capacida-
de de acção na informação e avaliação nos riscos profissi-
onais nas Indústrias Têxteis, Vestuário e Calçado (ITVC).
Aprovado o apoio financeiro e técnico pelo Governo, damos
início em Setembro às actividades do projecto o qual vai
terminar em Agosto de 2010.

A nossa Campanha de prevenção e avaliação dos riscos
profissionais tem como lema, “A avaliação dos riscos é
igual a Trabalho Saudável e mais Produtividade”. Ou seja,
nas empresas onde existe  avaliação e prevenção dos ris-
cos profissionais os trabalhadores desfrutarão de traba-
lho mais saudável e as empresas poderão ter níveis de
produtividade mais elevados. Com a avaliação e preven-
ção dos riscos ganham todos.

Vamos Eleger Trabalhadores e criar
 as Comissões de Higiene e Segurança

Pela primeira vez e apenas em 2006, negociamos nos CCT’s
com as Associações Patronais a criação nas empresas de
Comissões de Higiene e Segurança. Estas Comissões são
compostas de forma paritária (igual número de membros dos
trabalhadores e do patrão) entre os representantes dos traba-
lhadores e do empresário. Os CCT’s também regulam a forma
dos trabalhadores elegerem os seus representantes para a
Comissão de Higiene e Segurança, bem como, estabelecem
as suas actividades, as quais são fundamentais para que exista
nas empresas avaliação e prevenção dos riscos e doenças
profissionais, contribuindo para o trabalho e ambiente saudá-
vel no interior das empresas. Para o seu bom funcionamento
as Comissões serão apoiadas pelo chefe do serviço de pes-
soal, pelo encarregado de segurança, pelo médico do trabalho
e ainda pela assistente social, caso existam.

Os nossos Sindicatos estão preparados para apoiar os traba-
lhadores na eleição dos seus representantes e na criação das
Comissões de SST. A FESETE apela ao aumento da partici-
pação e intervenção dos trabalhadores no exercício dos  seus
direitos legais.

        Avaliação dos Riscos

Trabalho Saudável

Produtividade
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Vamos dar novo impulso à Avaliação e Prevenção dos riscos profissionais
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Aprovada nova Lei de Reparação dos
Acidentes de Trabalho e Doenças

Profissionais

Foi aprovada e entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010 a
nova Lei, 98/2009 de 4/9, de reparação dos acidentes e
doenças profissionais dos trabalhadores do sector privado.

Esta nova Lei tendo alterações positivias, não responde a
todas as nossas propostas, uma vez que continua a consi-
derar o/a trabalhador/a como uma mera entidade económi-
ca ou produtiva, não reparando todos os danos provocados,
por exemplo os danos morais. No entanto consideramos
que a nova Lei melhorou um conjunto de normas, nomea-
damente: o alargamento do conceito do acidente de traba-
lho; a actuação culposa do patrão; conversão da incapaci-
dade temporária ou permanente; modalidades das presta-
ções; informação clínica ao trabalhador sinistrado; ajudas
técnicas; reabilitação profissional e adaptação ao posto de
trabalho.

Todos os trabalhadores que sofram acidentes no trabalho
ou sejam vítimas de doenças profissionais devem dirigir-se
aos nossos Sindicatos para serem informados dos seus
direitos. Devem exigir o cumprimento da Lei e a reparação
dos danos.

= Trabalho Saudável +        Avaliação dos Riscos Produtividade

 

Editorial

Gerir, Conhecer
e Intervir
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As nossas Actividades para 2010 na
Avaliação e Prevenção dos Riscos

Durante a nossa Campanha de avaliação e prevenção dos
riscos profissionais que vai decorrer entre Setembro de 2009
e Agosto de 2010, não é possível analisar, informar e agir
sobre todos os riscos e doenças profissionais já estudados e
identificados, pelo que, seleccionamos um conjunto de tipos
de risco e que afectam as condições e ambiente de trabalho
dos trabalhadores e também prejudicam a organização e a
produtividade das empresas nas Indústrias Têxteis, Vestuário
e Calçado (ITVC). Partindo de estudos rigorosos já efectuados,
são alvo da nossa Campanha os seguintes oito tipo de riscos.:
Ruído, Poeiras, Movimentação Manual de Cargas, Posturas
do trabalhador perante os equipamentos, fadiga visual, trabalho
monótono e repetitivo, stress, substâncias químicas e perigo-
sas à saúde.
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A nossa Campanha só atingirá os seus objectivos se for-
mos  capazes de criar uma rede sectorial desde a FESETE,
passando pelos Sindicatos e chegando às empresas, ca-
paz de informar sobre os deveres e direitos dos trabalhado-
res e dos empresários; de ser capaz de avaliar os diferentes
riscos profissionais; de sensibilizar os trabalhadores para a
utilização dos Equipamentos de Protecção Individual , (EPI);
de trabalhar na constituição de Comissões de Higiene e
Segurança nas empresas, e, perante um acidente de traba-
lho ou doença profissional ser capaz de informar o/a
trabalhador/a, garantindo a reparação integral aos danos
provocados (Lei 98/2009). Assim a FESETE envolveu já nesta
Campanha oito dos  seus sindicatos filiados regionais, com
vista à criação da rede sectorial de avaliação e prevenção
dos riscos e doenças profissionais. Agora vamos alargar a
rede sectorial a um conjunto de empresas. A rede será
constituída por dirigentes, delegados sindicais, técnicos e
nas empresas onde não existam dirigentes, delegados
sindicais e representantes dos trabalhadores para as ques-
tões de SST, vamos apelar à participação de trabalhadores
filiados nos nossos Sindicatos.

De acordo com os Contratos Colectivos negociados com as
Associações Patronais dos nossos sectores, “o empresá-
rio é obrigado a organizar as actividades de Segurança,
Higiene e Saúde no trabalho que visem a prevenção de riscos
profisisonais e a promoção da saúde do/a trabalhador/a”. É
também uma norma dos nossos Contratos Colectivos
negociados e um princípio, “o/a trabalhador/a tem direito à
prestação de trabalho em condições de Segurança, Higiene
e Saúde asseguradas pelo empresário”. Existindo hoje um
conjunto de empresas onde as condições de trabalho e o
ambiente laboral podem ser identificadas como boas práticas,
outras empresas existem onde as condições de trabalho e
o ambiente laboral estão afastados das normas legais, e,
aí, é necessário alterar práticas, atitudes e a organização
do trabalho com vista a garantir um trabalho saudável.
É nosso objectivo no final da Campanha identificar as em-
presas com bom ambiente e trabalho saudável. Mas não
só. As empresas que, não cumprindo as normas, se mostrem
indisponíveis para o fazer, vamos proceder à sua denúncia
pública, exigindo das autoridades públicas acções de fisca-
lização adequadas. Este objectivo só se atinge se formos
capazes de criar a rede sectorial. É um importante desafio à
nossa organização sindical.

Campanha de informação, avaliação e prevenção dos riscos nas ITVC“Trabalho seguro e saudável para os trabalhadores dos TVC”        Avaliação dos Riscos = Trabalho Saudável         Avaliação dos Riscos = Trabalho Saudável+ Produtividade + Produtividade

Principais Riscos alvo da Campanha

Aprovado o Projecto pelo Governo que garantiu os apoios
financeiros à Campanha, as primeiras actividades, realiza-
das, ainda em 2009, permitiram-nos organizar na FESETE e
nos Sindicatos todos os meios necessários à realização da
Campanha, desde a criação de equipas de dirigentes e
técnicos responsáveis pela sua dinamização, à preparação
dos materiais de apoio e à exposição itinerante.

Para 2010 a nossa acção está virada para as  trabalhadoras
e trabalhadores e empresas dos nossos sectores. Em  con-
junto com os nossos Sindicatos vamos dialogar com as em-
presas, vamos informar e formar os representantes dos tra-
balhadores na avaliação e prevenção dos riscos profissionais,
procurando com essa actividade garantir trabalho mais
saudável e criar condições para as empresas elevarem a sua
produtividade. Vamos procurar que as nossas actividades per-
mitam melhorar a aplicação dos direitos e deveres nas áreas
da saúde e segurança no trabalho. Para atingirmos este
objectivo é necessário o empenho e participação de todos os
interessados. PARTICIPA!

Estes oito tipo de riscos afectam de forma diferente as dife-
rentes fases da produção e secções das empresas.

É nosso objectivo preparar os trabalhadores e seus repre-
sentantes sindicais na avaliação e prevenção destes ris-
cos, reduzindo os acidentes no trabalho. Serão identifica-
dos por sector e subsector os principais riscos. Vamos edi-
tar informação em suporte papel e em vídeo que identifica o
risco, os seus efeitos na segurança e saúde do trabalhador
e as soluções colectivas e individuais para prevenir os seus
efeitos.

Vamos construir uma exposição itinerante por módulos para
passar pelas Casas Sindicais,  empresas que se
disponibilizem para a sua divulgação com o objectivo de
informar e sensibilizar para os efeitos dos riscos profissio-
nais e a necessidade da sua avaliação e prevenção. Não é
uma tarefa fácil, mas é aliciante contribuír para a melhoria
das condições de prestação e do ambiente de trabalho,
nas ITVC.

Poeiras

Em 2006 negociamos com as diferentes Associações
Patronais novos Contratos Colectivos de Trabalho
(CCT’s) para todos os sectores, excepto a Chapelaria.

Posteriormente o Governo publicou, por  nossa solicita-
ção, Portarias de Extensão que obrigam a aplicação
dos CCT’s a todas as empresas dos nossos sectores,
filiadas ou não filiadas nas Associações Patronais.

No conjunto de normas negociadas, existe um Capítulo
sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST).
Nesse capítulo figuram as normas que estabelecem:
os princípios gerais que obrigam o empresário a
organizar as actividades de SHST e garantem aos
trabalhadores a prestação do trabalho, em boas condi-
ções; as obrigações gerais do trabalhador no que res-
peita às normas de SHST; aos  direitos de informação e
consulta dos trabalhadores; a organização dos servi-
ços, a constituição da Comissão de SHST e suas acti-
vidades; a formação dos trabalhadores; a forma de elei-
ção dos representantes dos trabalhadores; e a preven-
ção e controlo da alcoolémia.

Entre os conteúdos das normas dos CCT’s  e  as práticas
nas empresas existem realidades diferentes que é ur-
gente alterar para bem da saúde dos trabalhadores e do
ambiente de trabalho, sem o qual não podemos garantir
níveis de produtividade razoáveis. Um dos objectivos da
nossa Campanha é informar, sensibilizar e agir para que
as normas legais de SHST sejam aplicadas. Esperamos
o empenho dos trabalhadores nesta importante iniciati-
va.

Criar uma Rede Sectorial de
Avaliação e Prevenção nas ITVC

                                        STRESSE

         Movimentação Manual de Cargas

Negociadas novas Normas nos
nossos CCT’s sobre S.H.S.T.


