e Saúde no Trabalho dá início à Campanha Nacional de Promoção da

Saúde e Segurança nos Locais de Trabalho.
Através dos vários instrumentos criados, (Portal, Workshops, Guia,
telefone seguro…), pretendemos contribuir para que o apoio sindical na
área da SHST seja mais efectivo, dotando a CGTP-IN e consequentemente,
o MSU, de ferramentas que aumentem a sua capacidade institucional de
intervenção directa na reivindicação de melhores condições de trabalho.
Pretende-se assim, que a campanha possa constituir-se como um factor
de desenvolvimento de uma cultura de participação associada à SHST, que
permita às estruturas sindicais, no futuro, proporcionarem um apoio mais
efectivo às actividades ligadas a esta matéria.
Por outro lado, o desenvolvimento das ferramentas informativas previstas,
colocam a CGTP-IN e o MSU na vanguarda do que melhor se faz na área
da SHST em Portugal, valorizando assim, quer as actividades que algumas
estruturas já há algum tempo desenvolvem, quer as que venham, em consequência desta campanha, a desenvolver-se no futuro.
Contamos com a vossa participação, esta campanha
é um instrumento ao nosso dispor. Utilizemo-lo.
Saudações Sindicais
				

Fernando Gomes

Responsável do Departamento
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
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Para um 2009 mais seguro!
Seminário Inicial
Confirme a sua presença!
Dia 23 de Abril de 2009 no Hotel Vip Zurique - Lisboa
Com a participação de diversos camaradas e figuras da SHST em
Portugal, pretendemos desta forma, publicitar a campanha e realizar uma
reflexão e debate conjunto com vista à mobilização de todo o MSU.
Veja o programa em http://shst.cgtp.pt, o seu Portal de segurança!

Workshops temáticos

oficinas de trabalho e experimentação
Contacte-nos e garanta a participação da sua estrutura nestes eventos
inovadores, nos quais poderão participar na aplicação de metodologias de
diagnóstico e análise de riscos, bem como na aplicação de ferramentas reivindicativas ligadas à SHST e adequadas à realidade laboral de cada participante.

Workshop 1 – Prescrições de saúde e segurança
na utilização de equipamentos
de trabalho - Maio/09

Workshop 2 – Prescrições de saúde e segurança

nos locais de trabalho - Junho/09

Workshop 3 – Lesões Músculo - Esquelécticas Ligadas
ao Trabalho - Setembro/09

Workshop 4 – O
 rganização do Trabalho e

sinistralidade laboral - Outubro/09

Workshop 5 – Contaminantes do meio

ambiente - Novembro/09

Workshop 6 – Prescrições de saúde e segurança no

Comércio e Serviços - Dezembro/09

Participe! Mais informações em http://shst.cgtp.pt
1.º Portal sindical de SHST em Portugal!

materiais da campanha

A

CGTP-IN através do seu Departamento de Segurança, Higiene

Programa de actividades

editorial

Uma campanha urgente

ANOTE!
A PARTIR DE 23/04/09
O nosso apoio ao MSU é o cerne da
Campanha. Consulte e utilize os seguintes
recursos. Eles são seus!

Telefone seguro
Terças e sextas-feiras, das 14h às 18h, telefone para tirar
as suas dúvidas. Sempre que quiser um esclarecimento sobre os
seus direitos ligados à SHST, telefone e tenha a resposta na hora!
808 707 88 88 (chamada gratuita).

Portal SHST
O primeiro portal sindical ligado à segurança, higiene e saúde no
trabalho. Legislação, eventos, entrevistas, boas práticas sindicais,
informação técnica. Um recurso qualificado ao seu dispor
em http://shst.cgtp.pt.

		

Fórum SHST
Tem dúvidas, quer ver certos temas debatidos, tem sugestões para a campanha? Aceda a http://shst.cgtp.pt e participe
no fórum virtual. Respostas qualificadas em tempo útil, debate
participado e enquadrado do ponto de vista sindical. Queremos
saber o que pensa. Participe!

		

Newsletter mensal
Registe o seu e-mail em http://shst.cgtp.pt e receba o nosso
boletim com toda a actualidade sindical e nacional ligada á shst.

Guia de participação consciente
O seu guia de bolso, actualizado e actualizável, que o apoia no
seu dia a dia de representante dos trabalhadores. A consulta ao
dispor na hora e no local.

abril 2009
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Workshop 2
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Newsletter
Fórum Virtual
Autoriza a utilização dos seus dados para efeitos de realização
de um Estudo de Caso sobre a Campanha
Não

Enviar para o departamento de Higiene e Segurança da CGTPIN, sito na Rua Vitor Cordon, nº1, 3º,1249-102 Lisboa; ou por
e-mail para giorgio.casula@cgtp.pt
Contacto: Giorgio Casula - tel: 213 236 500; fax: 213 236 695
campanhashst@cgtp.pt
tel. 213 236 500 – fax. 213 236 695
http://shst.cgtp.pt
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Campanha de Promoção da Saúde
e Segurança nos Locais de Trabalho

COM A SUA PARTICIPAÇÃO
PREVENÇÃO É SOLUÇÃO!
Apoie a nossa campanha

2009

Departamento de SHST da CGTP-IN

Ficha técnica
direcção de campanha: Fernando

Gomes - Departamento de Segurança, Higiene
e Saúde no Local de Trabalho da CGTP-IN; coordenação executiva: Giorgio Casula
- Departamento de SHST da CGTP-IN; coordenação técnica: Hugo Dionisio; design
e paginação electrónica: Formiga Amarela, Oficina de Textos e Ideias; ilustrações: Rui
Cardoso (Formiga Amarela) tiragem: 3 500 exemplares distribuição gratuita Abril
2009 contactos: Rua Vitor Cordon, nº1, 2º,1249-102 Lisboa; e-mail: cgtp@cgtp.pt
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