Actividades

Esta Campanha, a desenvolver-se ao logo de 2009 e 2010, assenta nos seguintes princípios:
- Reforço da capacidade institucional da CGTP-IN e das estruturas sindicais quanto à sua
intervenção na área da Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, através do desenvolvimento
de recursos formativos e informativos diversos;
- Implementação de práticas de participação qualificadas, nas empresas e noutras
estruturas ligadas à problemática, que proporcionem uma redução efectiva da sinistralidade e
uma melhoria geral das condições de trabalho;
- Dar Cumprimento ao Plano de Acção estratégico da CGTP-IN para esta área, reforçado
no último congresso.
1. Seminário de Lançamento (23 de Abril de 2009 no Hotel Zurique)

Este seminário proporcionará o encontro dos activistas das diversas estruturas do MSU, com o objecti

2. Guia de Participação consciente no domínio da SHST
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3. Apoio Tecnológico

- Página Internet sobre SHST - Os activistas e utilizadores terão acesso a sítio Internet,,
ligado à página da CGTP-IN que, para além da divulgação das actividades da campanha e do
MSU, em geral, será um recurso de informação diversa ligada à SHST. O seu recurso
especializado a qualquer hora e em qualquer local.
- E-newsletter bimestral - Será também desenvolvida uma e-newsletter bimensal que fará a
divulgação dos grandes temas da SHST e das diversas actividades em curso no MSU. A
actualidade à distância de um click!

- Para pedir esclarecimentos adicionais ou deixar comentários, temos também um endereço de
e-mail ao seu dispor: campanhashst@cgtp.pt .

4. Workshops Temáticos

(oficinas temáticas de trabalho prático e demonstração de metodologias e instrumentos
de avaliação de risco para representantes em SHST, quadros e dirigentes sindicais)

Estes eventos permitirão a aplicação de ferramentas práticas de diagnóstico de necessidades
de SHST e de reivindicação de condições de trabalho. Os participantes partirão das suas
realidades concretas, e terão a oportunidade de experimentar “in loco” as metodologias de
análise que lhes permitirão intervir de forma qualificada nos seus locais de trabalho.

Estes Workshops, no número de 6, terão as inscrições abertas a partir de dia 23 de Abril de
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2009 e versarão sobre os seguintes temas:

- Prescrições de segurança e saúde ligadas aos equipamentos de trabalho (REALIZADA).

Consulte o programa desta workshop... aqui

Por realizar:

- Contaminantes do meio ambiente (ruído, vibrações, poeiras, fumos...)

- Lesões Músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho

- A organização do trabalho e a precariedade laboral

- Prescrições de segurança e saúde ligadas aos locais de trabalho

- Prescrições de segurança e saúde no comércio, escritórios e serviços

Informação adicional sobre as Workshops... aqui

5. Fórum SHST
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- Fórum SHST –

6. Telefone "Seguro"

Na página Internet, após um simples registo, poderá aceder ao nosso Fórum de

- Telefone “seguro” Verde
Duas
- vezes por semana estará disponível um telefone seguro (verde), de cha
7. E-mail da Campanha

Para relatar os problemas que encontra na sua empresa ou colocar as suas dúvidas,
escreva para:
campanhashst@cgtp.pt
8. Relatório e Seminário Final

Será desenvolvido um estudo de caso sobre a campanha que permitirá perceber o seu real
impacto. Este trabalho será apresentado num seminário final de encerramento desta fase da
campanha.
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