A tradução desta Mala Pedagógica elaborada para o sector rodoviário, desta
ferramenta de trabalho para língua portuguesa, surge no seguimento de um
projecto que a FECTRANS desenvolveu em parceria com a ACT, entre
Outubro 2008 e Dezembro 2009: o projecto Prevenir os Riscos no Trabalho,
Promover a Segurança e Saúde nos Transportes.

Este projecto, financiado pelo Fundo Social Europeu, ao abrigo do Programa
Operacional de Assistência Técnica do QREN, surgiu da necessidade de
sensibilizar os trabalhadores móveis do sector rodoviário e seus representantes
para a prática de comportamentos e atitudes que previnam os riscos de
acidente e o surgimento de doenças em contexto laboral, designadamente do
VIH/SIDA.

Sabendo que a única estratégia possível de combate à doença assenta na
prevenção e que este é um problema transversal a todos os sectores de
actividade, o sector rodoviário encontra-se entre os mais expostos ao risco de
contracção da infecção/doença, o que decorre, sobretudo, do facto de prestar
um serviço em condições que, por si só, potenciam comportamentos de risco:
os longos períodos que os motoristas passam fora de casa e da família e a
condução nocturna são factores que realçam a solidão e potenciam tais
comportamentos.

Foi neste quadro que considerámos urgente intervir, de forma eficaz, na
sensibilização e esclarecimento de trabalhadores e seus representantes,
enquanto rede privilegiada de influência e de contactos, através da qual é
possível levar a informação sobre a prevenção a um elevado número de
trabalhadores em todo o país.

Fizemo-lo então através da realização de acções de sensibilização, realizadas
em 5 distritos do país (Braga, Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal), de seminários
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temáticos, da produção de instrumentos de apoio (brochuras e folhetos, de
cartazes e de um spot publicitário especialmente dedicado aos motoristas
profissionais e emitido na Rádio Clube Português.

Tendo envolvido directamente mais de 400 pessoas nas diversas actividades
realizadas, em representação de cerca de mais de 50 empresas, ao nível do
VIH/SIDA foi reconhecida a necessidade continuar a trabalhar para além do
tempo de vida do projecto, no sentido de levar esta e outras questões para o
interior dos locais de trabalho, de promover sessões de esclarecimento e
formação, designadamente sobre:


A prática de comportamentos seguros



O papel que os Representantes dos Trabalhadores para segurança e saúde
no trabalho têm na prevenção de riscos junto dos trabalhadores neste
âmbito;



A estreita relação entre o consumo de álcool e o VIH/SIDA, assumindo que
o abuso de álcool potencia a permissividade e a perversidade sexual;



A luta pelo direito à igualdade e não discriminação, já que trabalhadores/as
com problemas de álcool e/ou HIV/SIDA têm, frequentemente, a sua vida
publicamente devassada e são alvo de comportamentos discriminatórios
nos locais de trabalho.

Entre as conclusões apresentadas na Conferência de Encerramento do referido
projecto, a ACT entendeu por bem lançar o desafio à FECTRANS para que
esta traduzisse, para língua portuguesa, a Mala Pedagógica que aqui nos traz
hoje, considerando a sua utilidade para o sector rodoviário de transportes,
globalmente considerado.
Uma Mala produzida pela OIT1, especificamente para o sector, que contém um
conjunto de instrumentos que podem ser utilizados por todos os agentes
envolvidos no combate ao VIH/SIDA: empregadores, sindicatos, entidades
formadoras (formais e informais) e agências governamentais.

Em conjunto com a Federação Internacional dos Transportes (ITF) e com a Academia Sindical Internacional dos
Transportes (IRU)
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Os conteúdos desta Mala Pedagógica, que passamos a apresentar,
encontram-se nas pens que vos foram distribuídas e, brevemente, ficarão
também disponíveis nos sites da OIT e da FECTRANS, para que a sua
disseminação seja a mais ampla possível.

Ficam assim disponíveis os seguintes materiais:



Módulo de formação para formadores
Destinado a todos os que sejam chamados a dinamizar programas de
formação sobre VIH e SIDA, sejam elas numa empresa do transporte
rodoviário, numa entidade formadora ou num sindicato.
Pode dar uma acção de formação mais formal, ou realizar plenários sindicais
para motoristas, ou ainda encontrá-los em pontos de grande concentração –
como seja a fronteira de Vilar Formoso.
Pode não ter conhecimentos em questões relativas ao VIH/SIDA, ou talvez não
tenha experiência em formação mas não se preocupe com isso! Esta mala
pedagógica irá ajudá-lo/a.



Módulo de formação para gestores
Para ser utilizado por formadores que irão dinamizar programas de formação
em VIH e SIDA para gestores, é um módulo que contém planos de sessão
detalhados e um livro de exercícios que os formandos desses programas
poderão utilizar.



Módulo de formação para motoristas
A utilizar por formadores que vão dinamizar programas de formação em
VIH/SIDA a motoristas, também ele com planos de sessão detalhados para a
formação de motoristas e um livro de exercícios.



Módulo para acções em contextos informais
Este módulo contém exercícios e actividades que podem ser utilizadas com
motoristas e outros trabalhadores do transporte rodoviário em contextos
informais (e formais).



Conduzir para a Mudança”– filme promocional de curta duração sobre
VIH e SIDA



Apresentações de PowerPoint
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Conclusões da Reunião Tripartida sobre Assuntos Sociais e Laborais,
decorrentes dos problemas de mobilidade transfronteiriça de
motoristas internacionais no sector do transporte rodoviário,
realizada em Genebra, em 2006



Orientações da OIT para o sector dos transportes



Recomendação (N.º 200) sobre VIH e Sida e o Mundo do Trabalho,
2010



Colectânea de Directivas Práticas da Organização Internacional do
Trabalho sobre VIH e SIDA e o mundo do trabalho



Folheto da OIT “Conheça o seu estatuto”

Não obstante ter sido concebido especialmente para o sector do transporte
rodoviário, este instrumento pode ser adaptado, no todo ou em parte, para
aplicação em qualquer outro sector de actividade, o que lhe confere ainda
maior potencial de utilização.

Esperamos que também esta tradução possa ser mais um passo no combate
ao VIH/SIDA.

Estamos certos de que continuaremos a caminhar em conjunto no sentido de
conseguir uma efectiva participação dos trabalhadores e seus representes na
promoção de locais de trabalho seguros e saudáveis, considerando que o seu
envolvimento directo é primordial na luta pela melhoria contínua das condições
de trabalho, pelo direito a um trabalho digno, com direitos e em pleno respeito
pela vida de todos e de cada um.

Bom Trabalho
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