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As desigualdades entre os homens e mulheres no trabalho, 

não só se mantêm como se acentuaram.  
No nosso sector, elas são descriminadas logo na admissão no 
trabalho e depois é lhes vedada a progressão para profissões 
mais qualificadas. Verificamos que as mulheres, cerca de 60% 
dos trabalhadores, não têm qualquer expressão nas categorias 
profissionais qualificadas, técnicas ou de chefia, 
independentemente de disporem de habilitações académicas e 
profissionais superiores às dos seus colegas homens. 
Evidentemente que este tipo de discriminação profissional 
arrasta consigo a discriminação salarial. Os salários das 
operadoras especializadas são, em regra os fixados nas tabelas 
salariais, enquanto os dos homens, colocados normalmente em 
profissões técnicas e de chefia, são bastante superiores e não 
estão subordinados a mínimos.  
O mesmo se passa com a formação profissional, que contempla 
quase exclusivamente os trabalhadores de profissões técnicas e 
qualificadas. 
 
Também não é acidental o facto de os portadores de doença 
profissional músculo-esquelética, cuja contracção está 
especialmente associada às operações de montagem, serem 
mulheres na sua esmagadora maioria. Ao contrário do que os 
patrões querem fazer crer, este facto não resulta de qualquer 
factor anatómico, mas unicamente das tarefas que 
desempenham no processo produtivo, normalmente repetitivas 
e realizadas em ritmos brutais, concentrados nos membros 
superiores, em posições ergonomicamente desajustadas e num 
grande desconforto ambiental. 
O problema de fundo da contracção de doenças profissionais 
músculo-esqueléticas, de que as mulheres são as maiores 
vítimas, resulta da ausência de medidas de prevenção e de 
legislação direccionadas para a protecção dos membros 
superiores, como acontece noutros países europeus. 
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A prevenção deste tipo de doenças profissionais, onde o 
crescimento é superior ao de todas as outras, exige a diminuição 
dos ritmos de trabalho, a rotação dos trabalhadores por 
diferentes postos de trabalho sem desvalorização profissional e a 
criação de pausas regulares activas. Simultaneamente, impõe a 
adaptação ergonómica dos equipamentos e postos de trabalho, 
a eliminação dos gestos e movimentos desnecessários no 
processo de trabalho e a prestação da actividade profissional em 
condições de conforto ambiental. 

 
Não é aceitável que os trabalhadores nos dias de hoje laborem 
sujeitos a amplitudes térmicas que variam entre os 40 graus 
centígrados no Verão e temperaturas negativas no Inverno, que 
potenciam o desenvolvimento das lesões músculo-esqueléticas. 
Não se compreende e é inaceitável do ponto de vista da saúde 
ocupacional a realização dos chamados horários concentrados, 
de 12 horas diárias ou aplicação de regimes de adaptação dos 
horários que prolongando a exposição ao risco, geram 
anualmente centenas de novos portadores de doença 
profissional. 
O que também não é tolerável é a pressão exercida pelo 
patronato sobre os trabalhadores (principalmente nas mulheres) 
para que atinjam objectivos de produção em elevadas cadências 
e em linhas de montagem cujo balanceamento é determinado 
pelas máquinas, ou que o trabalho seja realizado sob a maior 
instabilidade, designadamente de emprego, como acontece com 
os trabalhadores temporários e com outros vínculos precários. 
Muitos destes trabalhadores, pelo stress e tensão associados ao 
trabalho, contraem rapidamente lesões músculo-esqueléticas, 
tendinites, epicondilites, bursites, entre outras. Ao primeiro sinal 
de queixa os contratos de trabalho não são renovados e, 
entretanto, nunca foi participada a presunção de que contraíram 
doença profissional. 
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Entre as circunstâncias de desigualdade a que as mulheres 
trabalhadoras do sector estão sujeitas, uma das mais aberrantes, 
mas que vai ao encontro das exigências das multinacionais é a 
previsão, no regime jurídico das doenças profissionais, da 
possibilidade da entidade patronal poder recusar a ocupação dos 
portadores de doença profissional, independentemente do seu 
grau de incapacidade, bastando para isso invocar que não tem 
posto de trabalho adequado ao seu estado clínico. E a partir daí 
os trabalhadores podem ser descartados para os serviços 
públicos, sem quaisquer direitos (IEFP e Centros de Emprego) 
que teriam a função de os “reabilitar profissionalmente”. Trata-
se, sem dúvida, de uma forma encapotada de despedimento sem 
justa causa, com particular efeito para as mulheres 
trabalhadoras do sector. 
 
Muitas destas mulheres trabalhadoras e portadoras de doença 
profissional, contraíram lesões de tal modo graves que não 
conseguem realizar as tarefas mais simples, como lavar a 
cabeça, descascar uma batata, segurar numa chávena de café, 
de pegar ou ter os filhos ao colo. 
 
 A natureza destas doenças, altamente incapacitantes, tem vindo 
a alargar-se rapidamente aos trabalhadores administrativos, em 
particular nos Call Center, em resultado de alterações 
tecnológicas e sociais, aliadas às condições da economia 
mundial, que agravam os atuais perigos para a saúde e geram 
novos fatores de risco.  
 
Milhares de trabalhadores dos Call Center são sujeitos, 
diariamente, a prestar trabalho sob grande pressão e em 
elevados ritmos, em posições de trabalho ergonomicamente 
desajustadas, num ambiente laboral desconfortável, que lhes 
provoca acentuado desgaste visual e, pela utilização repetida do 
rato e teclado do computador, gera lesões músculo esqueléticas 
graves, designadamente tendinites. 
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Pese embora a dimensão que as doenças profissionais músculo 
esqueléticas atingiram no conjunto das patologias associadas à 
prestação do trabalho, é comum quer os médicos dos serviços de 
medicina do trabalho, quer os do serviço nacional de saúde, 
escusarem-se a efetuar as Participações Obrigatórias, 
determinadas pela lei, ao Centro Nacional de Proteção Contra os 
Riscos Profissionais (CNPCRP), indicando o diagnóstico 
presuntivo de contração de doença profissional. 
 
Nestas circunstâncias, centenas de trabalhadores que são 
efetivamente portadores de doença profissional, têm 
incapacidades temporárias configuradas como se doença natural 
se tratasse, e com isso, juntam à perda da saúde significativos 
prejuízos económicos, quer nos tratamentos, quer por 
receberem subsídio de doença e não a indemnização, de 
montante superior, a que têm direito, por outro lado também 
nunca lhes será atribuída incapacidade permanente para o 
trabalho, determinada de acordo com a tabela nacional de 
incapacidades, que corresponde uma pensão normalmente 
vitalícia. 

Mas o mais grave é que as empresas que geram doenças 
profissionais músculo esqueléticas em larga escala, seja nas 
fábricas ou em atividades administrativas, não são pressionadas 
pela Autoridade das Condições de Trabalho (ACT) ou pelo Centro 
Nacional de Proteção Contra os Riscos Profissionais (CNPCRP) a 
adotarem medidas de prevenção, e a somar a isso, não são 
obrigadas a pagar sequer taxas agravadas para a segurança 
social que tornasse a prevenção de doenças profissionais, até do 
ponto de vista dos custos, uma prioridade para o patronato. 
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Na situação actual, os trabalhadores contraem doenças 
profissionais por ausência de prevenção e depois, as baixas, os 
tratamentos e a reparação da saúde estão a cargo da segurança 
social pública. Para o patronato, que se socorre a seguir de 
trabalhadores precários, para substituir os portadores de doença 
profissional, esta é a situação ideal. Exige a prestação do 
trabalho em ritmos alucinantes, destrói a saúde dos 
trabalhadores e depois, se conseguisse aplicar o capítulo da 
“reabilitação” do regime jurídico das doenças profissionais, 
descartava-os para o IEFP e para os centros de emprego. Tudo às 
custas da segurança social. E já se sabe. Os patrões admitiriam 
outros trabalhadores que também por ausência de prevenção 
serão novos portadores de doenças profissionais. 
 
Temo-nos oposto, em muitos casos com êxito, a este ciclo de 
estropia dos trabalhadores e, após duas greves dos 
trabalhadores do setor de material elétrico e eletrónico, 
estamos em condições de reclamar da Assembleia da República a 
alteração do regime jurídico das doenças profissionais, 
particularmente neste seu aspecto mais aberrante que é o de 
possibilitar que as entidades patronais recusem a prestação do 
trabalho por trabalhador portador de doença profissional, sob a 
mera invocação de que não tem posto de trabalho compatível 
com o seu estado clínico. 
 
A nossa luta, como se viu, desenvolve-se em três frentes. 
 - Na exigência de que o governo crie instrumentos legislativos de 
proteção dos membros superiores. 
 - Que estabeleça medidas de prevenção objetivas e fiscalizáveis 
pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e 
autoridades de saúde.  
Na alteração das práticas do Centro Nacional de Proteção Contra 
os Riscos Profissionais (CNPCRP) que, através de juntas médicas, 
cujo rigor e imparcialidade são duvidosas, se limita a reconhecer 
a contração de doenças profissionais e a atribuir incapacidades 
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permanentes muito inferiores às lesões que os trabalhadores 
contraíram. 
 
 E estamos decididos a assegurar que os trabalhadores, quando 
retornam ao trabalho, após os períodos de convalescença, sejam 
colocados em posições de trabalho adequadas ao seu estado 
clínico e que não lhes agravem as lesões que já contraíram. 
 

 A eleição de representantes dos trabalhadores para a 
segurança e saúde no trabalho, a divulgação de informação 
sobre os fatores causais das doenças profissionais músculo-
esqueléticas, de modo a que os trabalhadores possam detetá-las 
precocemente e evitar o agravamento das lesões, a exigência de 
que o patronato, como a lei obriga, proceda a avaliação de riscos 
de cada equipamento e posto de trabalho, informando os 
trabalhadores dos riscos que comportam para a saúde, são 
também iniciativas que vamos desenvolver durante este ano. 
 
Mas não excluímos a possibilidade de, os trabalhadores das 
indústrias elétricas, face à degradação das condições de trabalho 
que se verifica, voltarem a ter que sair à rua e reclamarem do 
governo, em particular do ministério do emprego e segurança 
social, que não só produza instrumentos legislativos de 
prevenção que travem a proliferação da contração de doenças 
profissionais músculo esqueléticas, como altere o funcionamento 
do Centro Nacional de Proteção Contra os Riscos Profissionais 
(CNPCR), que não tem qualquer função preventiva e se limita a 
tentar furtar-se ao pagamento dos tratamentos dos portadores 
de doença profissional, muitas vezes a atribuir-lhes altas 
compulsivas e a fixar-lhes incapacidades permanentes muitos 
inferiores às previstas na Tabela Nacional de Incapacidades, 
ainda assim também a carecer de atualização. 
 
 
 



Género e saúde no trabalho 
 

8 
 

 
 
Como disse Simone de Beauvoir: 

“O presente não é um passado em potência, ele é o 
momento da escolha e da acção” 
 

…E por isso não é hora de esperar mas sim de agir! 


