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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do PCP reuniu com uma delegação composta por membros da Comissão

de Trabalhadores e da Comissão Intersindical, relativamente à situação da Exide Technologies.

Esta empresa, única fabricante de baterias no nosso país, tem ao seu serviço cerca de 450

trabalhadores nos seus vários polos, sendo que apenas na fábrica conta com cerca de 350

postos de trabalho. Estes trabalhadores operam com matérias-primas bastante perigosas e

tóxicas – chumbo e óxido de chumbo, acido-sulfúrico e lã de vidro – produzindo entre 1 milhão e

1,5 milhões de baterias por ano.

No entanto, os trabalhadores transmitiram ao Grupo Parlamentar um conjunto de preocupações

relacionadas com as suas condições de trabalho, designadamente com o investimento em

equipamentos de proteção coletiva. Ainda que os trabalhadores façam uso de vários

equipamentos de proteção individual, ao nível dos equipamentos de proteção coletiva

apontaram algumas lacunas.

Os Equipamentos de Proteção Coletiva(EPC’s) são o conjunto de dispositivos e equipamentos

utilizados para a proteção dos trabalhadores durante realização das suas tarefas laborais,

servindo para neutralizar (no mínimo, mitigar) a ação dos agentes ambientais bem como para

evitar acidentes.

Essencialmente, visa proteger os trabalhadores contra danos à sua saúde e a sua integridade

física dos trabalhadores. Além disso, os EPC’s são reconhecidamente mais eficazes do que os

EPI’s, além de gerarem menos incómodos para os trabalhadores e para o seu desempenho

produtivo.

No caso concreto desta fábrica, torna-se urgente o investimento na climatização dos pavilhões,



dado que a sua falta gera grandes amplitudes térmicas (designadamente altas temperaturas no

tempo de Verão e temperaturas baixíssimas durante o Inverno).

Outro dos problemas apontamos pelos trabalhadores tem que ver com o ruído dentro dos

pavilhões. É reconhecido que determinados níveis de ruido podem causarperda auditiva e

diminuição de inteligibilidade dos sinais sonoros, bem como redução da capacidade de

concentração, aumento da probabilidade da ocorrência de acidentes, redução da produtividade

e rendimento, fadiga anormal e tensão psíquica. As medidas a tomar com vista à proteção dos

trabalhadores nesta situação podem ser de proteção coletiva ou individual.

Como referido, as EPC’s ainda que envolvam um investimento maior, serão as medidas mais

consistentes e eficazes - insonorização de locais onde o ruído é significativo (uso de

resguardos), uso de painéis absorventes no revestimento de determinados locais, insonorização

dos locais de trabalho em relação ao exterior, substituição de equipamentos ou componentes a

fim de reduzir os níveis de ruído, uso de amortecedores em equipamentos mais ruidosos, entre

outros.

O PCP considera que a proteção da saúde dos trabalhadores não pode estar dependente de

critérios de “despesismo” e que as entidades patronais têm o dever de assegurar aos

trabalhadores que empregam as melhores condições de protecção, saúde e segurança.

Solicitamos, então, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, ao

Governo, que através do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que preste os

seguintes esclarecimentos:

Tem o Governo conhecimento desta situação?•

Está o Governo disponível para, dentro dos mecanismos que tem à sua disposição, requerer a

intervenção da ACT no sentido da promoção da utilização dos EPC’s?

•

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 23 de Julho de 2015

Deputado(a)s

DAVID COSTA(PCP)

MIGUEL TIAGO(PCP)

RITA RATO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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