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Uma preocupação de todos dias nos locais de trabalho!
26-Abr-2013

28 DE ABRIL â€“ DIA INTERNACIONAL DA SEGURANÃ‡A E SAÃšDE NO TRABALHO

Contrariando a ideia de que â€œem tempos de guerra, nÃ£o se limpam armasâ€•, nos tempos que correm â€“ onde a austerida
tambÃ©m marcada por um ataque sem precedentes, quer aos trabalhadores, quer ao Poder Local DemocrÃ¡tico - o STAL
continua a defender firmemente a eleiÃ§Ã£o de Representantes dos Trabalhadores (RT) para SeguranÃ§a e SaÃºde no
Trabalho (SST).

Direito dos Trabalhadores,
Dever das Entidades Empregadoras.

Quando no nosso paÃ-s se celebra, o Dia Internacional da SeguranÃ§a e SaÃºde no Trabalho â€“ 28 de Abril â€“ o STAL nÃ£o
pode deixar de reafirmar que o trabalho tem de ser prestado em condiÃ§Ãµes de seguranÃ§a, e com respeito pelas normas
de higiene e saÃºde que sÃ£o direitos de todos os trabalhadores. Garantir a efectivaÃ§Ã£o dessas condiÃ§Ãµes de trabalho
Ã© uma obrigaÃ§Ã£o das entidades empregadoras, sejam elas pÃºblicas ou privadas.

Os tempos difÃ-ceis que vivemos - marcados pela destruiÃ§Ã£o da economia e aniquilaÃ§Ã£o dos direitos, liberdades e
garantias dos trabalhadores, que o espÃ-rito da RevoluÃ§Ã£o de Abril consagrou na ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica
Portuguesa â€“ sÃ£o ditados por um economicismo exacerbado que, aumentando a exploraÃ§Ã£o, atenta contra a dignidade
de quem trabalha, negando a valorizaÃ§Ã£o, o respeito e a protecÃ§Ã£o que a seguranÃ§a e a vida de cada um merece.

De Norte a Sul do paÃ-s, sÃ£o muitos os locais de trabalho da AdministraÃ§Ã£o Local onde se acentua a degradaÃ§Ã£o
das condiÃ§Ãµes de trabalho. Justificando o injustificÃ¡vel com a crise, a Lei dos Compromissos e as medidas de
austeridade impostas pela troika.

Muitos sÃ£o os locais onde essa degradaÃ§Ã£o se traduz, entre outros:

- Na falta de seguranÃ§a que grassa, sobretudo no sector operacional, os brutais acidentes e a contaminaÃ§Ã£o
bacteriolÃ³gica a que estÃ£o sujeitos os trabalhadores da recolha de lixo e as poeiras/micro-fibras que se acumulam nas
carpintarias e se vÃ£o alojando nos alvÃ©olos pulmonares de quem lÃ¡ trabalha;
- Em, instalaÃ§Ãµes precÃ¡rias ou altamente degradadas, onde, para alÃ©m de persistir a exposiÃ§Ã£o ao amianto em
muitos casos chove no interior como na rua e onde os vidros partidos impÃµem aos trabalhadores a laboraÃ§Ã£o em
pÃ©ssimas condiÃ§Ãµes tÃ©rmicas, sujeitos a temperaturas extremas, a mudanÃ§as bruscas de temperatura e a uma
permanente exposiÃ§Ã£o a correntes de ar;
- Na inexistÃªncia de condiÃ§Ãµes nas casas-de-banho, vestiÃ¡rios e balneÃ¡rios,
- Na inexistÃªncia de refeitÃ³rios ou espaÃ§os onde os trabalhadores possam aquecer e/ou fazer refeiÃ§Ãµes ligeiras ou,
simplesmente, fazer uma pausa;
- Na falta de equipamentos de protecÃ§Ã£o individual (EPIâ€™s) adequados Ã s tarefas e em quantidade suficiente,
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distribuÃ-dos pelo empregador;
- Na falta de sensibilizaÃ§Ã£o e formaÃ§Ã£o das chefias e dos trabalhadores para a prevenÃ§Ã£o de riscos profissionais e
para a importÃ¢ncia de utilizaÃ§Ã£o de EPIâ€™s;
- No ignorar quase sistemÃ¡tico dos representantes dos trabalhadoresÂ para seguranÃ§a e saÃºde no trabalho (RT) ou na
sua falta, da opiniÃ£o dos prÃ³prios trabalhadores.

Reflectir, Agir, Prevenir

Para o STAL a celebraÃ§Ã£o do dia 28 de Abril como Dia Internacional da SeguranÃ§a e SaÃºde no Trabalho, Ã©Â tambÃ©m
um dia de reflexÃ£o para todos os que intervÃªm nos locais de trabalho!
A seguranÃ§a e saÃºde de todos e de cada um Ã© um imperativo que nÃ£o se compadece com uma celebraÃ§Ã£o anual
nem com medidas tomadas avulso. Pelo contrÃ¡rio! Tem que ser parte integrante dos planos estratÃ©gicos de cada
entidade empregadora, tem que ser construÃ-da e melhorada a cada dia, todos os dias.

Garantir a distribuiÃ§Ã£o de equipamentos de protecÃ§Ã£o adequados, eficazes e em nÃºmero suficiente, sensibilizar,
informar e formar todos os trabalhadores e seus representantes, consultÃ¡-los e envolvÃª-los em todas as vertentes neste
Ã¢mbito, serÃ¡ certamente um bom contributo para a efectivaÃ§Ã£o da tÃ£o necessÃ¡ria cultura de prevenÃ§Ã£o.

LanÃ§ando o desafio a todas as entidades empregadoras pÃºblicas, como ao sector empresarial local, o STAL tudo
continuarÃ¡ a fazer para melhorar as condiÃ§Ãµes de quem trabalha, dinamizando a eleiÃ§Ã£o de Representantes dos
Trabalhadores para SST, esclarecendo e lutando pela dignidade dos trabalhadores, pela sua valorizaÃ§Ã£o e pela
defesa dos seus direitos, certo de que, tambÃ©m assim, defende a continuidade da prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos de
qualidade.

Ã‰ tempo de dizer basta! Os trabalhadores nÃ£o estÃ£o disponÃ-veis para continuar a pagar a crise que outros geraram e
continuam a engrossar com o aumento do nÃºmero de acidentes e doenÃ§as desencadeadas ou agravadas em contexto
laboral!

Pelos Trabalhadores,
Pela defesa de serviÃ§os pÃºblicos de qualidade,
Pelo Poder Local DemocrÃ¡tico,
A LUTA CONTÃ•NUA!
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