No Trabalho também se violam direitos humanos!

Ainda este mês está no seu início e mais uma dramática situação de morte por acidente de
trabalho sucede.
Ao que nos foi relatado, um jovem de 28 anos de idade, no passado sábado, dia em que, após
o final do turno, seguia para o merecido período de férias, ao manusear uma mangueira de
oxigénio, cujo estado de degradação aconselhava a sua substituição, foi confrontado com uma
explosão. Em resultado dessa explosão, o jovem em causa foi vítima de queimaduras de 2.º e
3.º graus em mais de 40% do corpo.

Segundo o relato que nos chegou, os operários e colegas do trabalhador vitima de acidente, já
haviam exigido e reportado a quem de direito, a substituição da mangueira ou, em alternativa, a
substituição do equipamento de soldadura em causa, por uma equipamento eléctrico, medidas
que não foram executadas no seu devido tempo.

Este é mais um dos mais de 200.000 acidentes anuais que são reportados às seguradoras e
tribunais em Portugal e que, infelizmente, continuam a vitimar milhares de trabalhadores e
trabalhadoras, anualmente. Contudo, é importante tomá-lo por exemplo, por variadas razões:

1.º Este é um exemplo em que, mais uma vez, ocorre um acidente grave, não por uma
fatalidade ou inevitabilidade, mas por um grave e continuado incumprimento das mais básicas
regras de prevenção e segurança;

2.º As circunstâncias que causaram este acidente provam que, como sucede na sua
esmagadora maioria, seria possível evitar a “praga” da sinistralidade laboral se houvesse por
parte de quem dirige as nossas empresas, o mesmo cuidado com a saúde e segurança dos
trabalhadores e trabalhadoras que demonstram ter com os lucros e resultados das mesmas;

3.º A prevenção e segurança continuam a estar em plano secundário nos nossos locais de
trabalho, e não apenas nas pequenas empresas, também nas grandes;

4.º O desrespeito pelas regras mais básicas de prevenção e segurança, mais não reflecte, o
desrespeito e desprezo que as classes dirigentes empresariais mostram pelos nossos
trabalhadores e trabalhadores, que dia a dia contribuem para a riqueza nacional e para as
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elevadas taxas de lucro que as vão retribuir e enriquecer;

Resta-nos esperar que os verdadeiros culpados sejam responsabilizados. Os mesmos que não
quiseram despender dinheiro para substituir uma simples mangueira, são os mesmos que
contratam técnicos de prevenção sem experiência ou sem qualificação, simplesmente, porque
auferem um salário menor, negando aos trabalhadores e trabalhadoras os mais básicos
direitos humanos, como os são o direito à vida e à saúde. Sim, no trabalho também se violam
direitos humanos!

O Departamento de Segurança, Higiene e Saúde no Local de Trabalho da CGTP-IN
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