
Campanha de sensibilização
«Diagnóstico e Participação da Doença Profissional»

As  doenças  profissionais  são  uma  chaga  que  alastra  no  mundo  do  trabalho,
atingindo cada vez mais trabalhadores, sujeitos aos mais variados factores de risco.

Ao  contrário  do  que  acontece  com  os  acidentes  de  trabalho,  as  doenças
profissionais  vão  surgindo  lentamente  e  quando  se  manifestam  é  muitas  vezes
demasiadamente tarde. Por isso, a vigilância da saúde, adequada aos riscos a que os
trabalhadores estão expostos, ser tão importante.

A Fiequimetal  e  os  seus  sindicatos  têm ao  longo  dos  anos  contribuído  para  a
formação e sensibilização dos representantes eleitos para a Segurança e Saúde no
Trabalho, dos activistas sindicais e dos trabalhadores, em geral, sobre a problemática
das doenças profissionais,  alertando para  a gravidade  das suas consequências,  a
nível pessoal, físico, familiar, social e económico.

No sentido de contrariar a resistência de alguns médicos de Medicina do Trabalho
ao  preenchimento  da  participação  obrigatória,  a  Fiequimetal  apoia  e  saúda  a
campanha de sensibilização  «Diagnóstico  e  Participação  da  Doença  Profissional»,
lançada  pela  Direcção-Geral  da  Saúde  através  do  Programa  Nacional  de  Saúde
Ocupacional, e vai utilizar essa mesma campanha como meio de sensibilização dos
trabalhadores,  para que estes estejam esclarecidos  dos seus direitos,  sempre que
haja suspeita ou agravamento de doença profissional, e sobre a reparação dos danos
emergentes da mesma. 

Sendo o médico de Medicina do Trabalho (para além do próprio trabalhador) quem
melhor conhece a actividade desenvolvida e as características do posto de trabalho
(ou  assim  deveria  ser),  é  ele  o  primeiro  responsável  pela  presunção  de  que  o
trabalhador é portador de doença profissional e, por isso, é seu dever profissional e
ético o preenchimento da participação obrigatória.

A Fiequimetal apela a que os trabalhadores zelem pela sua própria saúde, exigindo
da  entidade  patronal  o  cumprimento  das  suas  obrigações  em  todos  os  aspectos
relacionados com a Segurança e Saúde no Trabalho, para que não façam parte dos
milhares de pessoas que morrem anualmente por doença ligada ao trabalho.
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