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PROTOCOLO DA CAMPANHA PARA A MELHORTA DAS CONDT9OES DE
TRABALHO NA PESCA

I

Aos quinze dias de m6s de maio de 2014, entre

Autoridade Para as Condig6es do Trabalho - (ACT), organismo do
Minist6rio da Solidariedade, Emprego e Seguranga Social com o no de
Identificag6o de Pessoa Coletiva 600 083 349, com sede em Lisboa na
Avenida Casal Ribeiro, no 1B-A, 1000-092 Lisboa, representado por Pedro
Nuno Pimenta Braz, na qualidade de Inspetor Geral.

e

APARA - AssociagSo de Pesca Artesanal da RegiSo de Aveiro com o no
de IdentificagSo de Pessoa Coletiva 506 929 930, com sede no porto de
Pesca Costeira - Armaz6m n.s 8 - 3830-551 Gafanha da Naza16
representada por Adelino da Silva Vieira na qualidade de Presidente da
DiregSo.

E

APROPESCA - Organizag5o de Produtores de Pesca Artesanal com o
no de IdentificagSo de Pessoa Coletiva 501 694 870 com sede na Rua da
AssungSo, no 88, apartado 125 - 4494-909 P6voa do Varzim, representada
por Carlos Gomes Cruz na qualidade de Presidente da AssociaqSo.

e

AssociagSo dos Armadores de Pesca Artesanal do Cerco Sudoeste
Alentejano e da Costa Vicentina (AAPACSACV) - com o no de
IdentificagSo de Pessoa Coletiva 5O4 562 304 com sede no Edificio Doca
Pesca, apaftado 58 -7520-901 Sines, representada por Alfredo Jos6 Correia
Patricio na qualidade de Diretor e Jacinto Manuel da Cruz Peixeiro na
qualidade de Vice-Presidente da AssociacSo.

e
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AssociagSo dos Armadores da Pesca Local e Artesanal do Centro e
Sul (AAPCS) - com o no de Identificagdo de Pessoa Coletiva 502 255 382
com sede no Porto de pesca - Lota Antiga, 2- lo 2970 Sesimbra,
representada por Ant6nio Jos6 Azevedo Coelho na qualidade de Vice-
Presidente da AssociaE6o.

Associagio dos Armadores da Pesca Local, Costeira e Largo da Zona
Oeste ( AAPLCLZO) com o no de IdentificagSo de Pessoa Coletiva 501 975
802 com sede na Zona Portudria de Peniche 2520 - 630 Peniche,
representada por Jer6nimo Alexandre Rato na qualidade de Presidente da
AssociagSo.

e

AssociagSo dos Armadores da Pesca do Norte (AAPN) com o no de

Identificagao de Pessoa Coletiva 502 585 781, com sede na Rua da Alegria,
no 16 448O-743 Vila do Conde, representada por los6 Luis Ribeiro da Silva
na qualidade de Presidente da AssociagSo.

e

AssociagSo dos Armadores das Pescas Industriais - (ADAPI) com o
no de ldentificag6o de Pessoa Coletiva 500 845 492, com sede na Avenida
Santos Dumont, Edificio Mritua, n.o 57 - 20 Dto., 1050-202 Lisboa,
representada por Pedro Jorge Baptista da Silva na qualidade de Presidente
da AssociagSo e de Armando Jos6 Morgado Teles na qualidade de Diretor.
e

AssociagSo MUTUA Financeira Livre dos Armadores da Pesca Geral
do Centro (AMAP) com o no de ldentificaESo de Pessoa Coletiva 501 316
418 com sede no Porto de Pesca - Topo Nofte, 2520-630 Peniche,
representada por Humberto Manuel Batista Jorge na qualidade de
Presidente da DiregSo.

Associag6o Pro Maior Seguranga dos Homens do Mar (APMSHM) -

com o no de ldentificagSo de Pessoa Coletiva 508 079 802 com sede na

Zona Portu6ria - Molhe Norte- 4490 P6voa do Varzim, representada por
Jos6 Marques Festas na qualidade de Presidente da AssociagSo.

e
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Cooperatava de Produtores de Peixe do Centto Litoral, O.P. com o no
de IdentificaeSo de Pessoa Coletiva 504 4IB 114 e sede na Rua 10 de
Agosto, n.o 79, R/C, Bloco 8 - 3080-053 Figueira da Foz, representada por
Ant6nio Miguel Maia L6, na qualidade de Presidente da Dire96o.

e

PROPEIXE O.P. - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte,
C.R.L., com o no de ldentificagSo de Pessoa Coletiva 501 652 337 e sede na
Avenida Serpa Pinto, 508 - 10. - 4450-277 MATOSINHOS, representada por
Agostinho Pereira da Mata, na qualidade de Presidente.

e

VIANAPESCA, OP - Cooperativa de Produtores de peixe de Viana do
Castelo, CRL, com o no de Identificaeao de Pessoa Coletiva 5O2 O48 7OO,

com sede na Zona Portudria- 4900-363 Viana do Castelo, representada por
Jos6 Manuel Barbosa da Guia, na qualidade de Presidente da DireqSo.

e

Federagao dos Sindicatos do Sector da Pesca com o no de Identificagao
de Pessoa Coletiva 501 309 209, com sede na Av. Elias Garcia, no 123,20
Dto - 1050-098 Lisboa, representada por Jos6 Ant6nio Bombas Amador.

e

FESMAR - FederagSo de Sindicatos dos Trabalhadores do Mar com o
no de IdentificaESo de Pessoa Coletiva 502 639 415 com sede no Ed.263
APL - 10 Doca de Alc6ntara Norte- 1399-012 Lisboa, representada por
Narciso And16 Serra Clemente.

e

FOR-MAR- Centro de FormagSo Profissional das Pescas e do Mar,
com o no IdentificagSo de Pessoa Coletiva 508 590 582 e sede na Av.
Brasilia. edificio Pedrougos 1400-038 Lisboa, representada por Duafte Nuno
Figueiredo Leite de Sd na qualidade de vogal do Conselho de AdministragSo.

Mftua dos Pescadores - Mritua de Seguros, CRL com o no de
IdentificagSo de Pessoa Coletiva 50O 726 477, com sede na Avenida Santos
Dumont no57,60,70 e 80 - 1050-202 Lisboa, representada por Joeo paulo

Quinzico Delgado, na qualidade de Diretor.
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E celebrado o presente protocolo que tem em vista o desenvolvimento de

um programa de aESo para a Melhoria das Condigoes de Trabalho na Pesca.

II

Os outorgantes do presente protocolo, cientes da necessidade de dinamizar

o conhecimento e a consciencializagSo sobre a prevengSo dos riscos

profissionais na atividade da pesca e de promover a melhoria das condig6es

do trabalho neste setor, comprometem-se a desenvolver um conjunto de

iniciativas direcionadas para a prossecugeo dos objetivos definidos entre as

partes e que recebe a designag6o de CAMPANHA PARA A I.IELHORIA

DAs CONDI96ES oe TRABALHo NA PESCA, nos termos do programa

enquadrador que faz pafte integrante do presente protocolo.

III

No 6mbito desta campanha compete i ACT definir e promover o projeto,

bem como enquadrar e apoiar as ag6es a desenvolver pelos restantes

intervenientes, nos termos do programa enquadrador definido para a

realizagSo da campanha.

IV

Aos restantes outorgantes compete garantir a realizagSo de um conjunto de

iniciativas que se enquadrem na definigSo t6cnica e estrat6gica do projeto,

e dinamizar as iniciativas conjuntas e/ou aut6nomas que contribuam para o

desenvolvimento dos objetivos da Campanha.
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v

A campanha visa atingir os seguintes objetivos:

a) Combater (elimina r/reduzir/controlar) os riscos centrais para a

seguranea e sa(de dos trabalhadores do setor da pesca com vista

ir redugSo da sinistralidade laboral e da inciddncia de doengas

profissionais, a saber:

i. Os riscos de quedas ao mesmo nivel a niveis diferentes, cortes

choques e pancadas;

ii. Os riscos ergon6micos resultantes do trabalho com posturas

incorretas e da movimentagSo manual de cargas;

iii. Os riscos mec6nicos associados ao uso de m5quinas e

equipamentos;

iv. Os riscos fisicos (ruido e vibrag6es) associados A utilizagSo de

equipamentos de trabalho;

v, Os riscos psicossociais relacionados com as interag6es sociais

negativas que o trabalho e a sua organizagSo podem encerrar.

Reforgar o nlvel de cumprimento das prescrig6es legais relativas

quer a relag6es laborais, quer i seguranga e saride no trabalho;

Promover o reforEo da capacidade de intervengSo dos parceiros

sociais e institucionais do setor contribuindo para a melhoria dos

niveis de bem-estar no trabalho;

Melhorar a capacidade de comunicaESo e de atuagdo da ACT e as

competCncias dos seus profissionais.

VI

As atividades da campanha serSo preferencia lmente centradas nas regi6es

com orla maritima onde as aE6es possam produzir maior efeito

multiolicador.

b)

c)

d)
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VII

A campanha teve o seu inicio no dia 15 de maio de

seu termo no final do m6s de fevereiro de 2015, com a

p0blica de avaliagSo final.

A campanha incluir5 ainda sess6es de avaliagSo

participageo dos outorgantes.
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realizagSo de sessSo

interm6dia, com a
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Os destinat6rios da Campanha s6o os que laboram ou prestam servigos na

atividade da pesca, parceiros sociais setoriais e as organizagSes da rede de

prevengSo de riscos profissionais vocacionada para o setor, designadamente

associag6es profissionais, os centros de formagSo, de certificagao e de

prestagSo de servigos de seguranga e sarjde no trabalho, tendo em vista

proporcionar uma maior disponibilidade de informagSo e de instrumentos de

prevengSo dos riscos profissionais is empresas e aos trabalhadores.

IX

A campanha desenvolver-se-5 atrav6s de diversas ag6es que se poderSo

classificar do seguinte modo:

- Atividades a desenvolver pela AcT;

- Atividades a desenvolver pela ACT em parceria;

x

O quadro de instrumentos de promogSo da campanha, da responsa bilidade

exclusiva da ACT, ser6 o constante no documento anexo no 1 -
Subprograma 1, do Subprograma 3 e Subprograma 4 do programa

enquadrador desta campanha.
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XI

O programa de agEo enquadrador das

restantes subscritores deste protocolo e

documento anexo no 1- Subprograma 2

desta campanha.

XII

A ACT concederii apoio t6cnico is ag6es que lhe forem

recebam a sua concord6ncia, nas modalidades previstas

agSo previsto no anexo no 1e de acordo com as regras

Programa de PreveneSo de Riscos Profissionais.
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atividades a desenvolver pelos

por outras entidades consta do

do programa de enquadramento

propostas e que

no Programa de

estabelecidas no

xur

A diregSo da Campanha serS designada pelo Inspetor Geral da ACT, a qual

serS coadjuvada por um grupo de trabalho interno.

xrv

SerS constitulda uma ComissSo T6cnica de Acompanhamento (CTA),

integrada por um representante de cada um dos subscritores e presidida

pelo Diretor da Campanha, para assegurar o acompanhamento de toda a
atividade desenvolvida neste 6mbito.

xv

As fung6es, as atividades e o modo de funcionamento da CTA serSo objeto

de regulamento a estabelecer pelos seus membros.
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xvr

O presente protocolo vigorar6 durante o periodo de tempo previsto para o

desenvolvimento da Campanha, sem prejuizo das obrigag6es decorrentes

de quaisquer acordos complementares.

XVII

As informag6es ou documentos t6cnicos que resultarem do trabalho

desenvolvido no 6mbito do presente protocolo revestem carScter de

co nfidencia lidade.

xvnl

O presente protocolo entrar6 em vigor ap6s homologagao por sua

Excel6ncia o Senhor Secret6rio de Estado do Emprego.

Peniche, aos quinze dias do m6s de maio de 2014

td'

APARA - AssocaagSo Pesca I da RegiSo de Aveiro

Autorid Condig6es do Trabalho

ino da Silva Vieira
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APROPESCA - OrganizagSo de

Carlos Gomes Cruz

AssociagSo dos Armadores de

Alentejano e da Costa Vicentina
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Produtores de Pesca Artesanal
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Pesca Artesanal do Cerco Sudoeste
(AAPACSACV)

Jacinto Manuel de Cruz Peixeiro

Jos6 Correia Patricio
A/l
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AssociagSo dos Armadores da
sul (AAPCS)
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Ant6nio Azevedo Coelho

AssociagSo dos Armadores da Pesca Local, Costeira e Largo da Zona
oeste (AAPLCLZO)

Je16n i exandre Rato

Associagao dos Armadores da Pesca do Norte (AAPN)

z , //,"*',, '

Jos6 Lu Ribeiro da

Pesca Local e Artesanal do Centro e

10
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AssociagSo dos Pescas Industriais (ADAPI)

Pedro Jorge Ba

Armando Jos6 Morgado Te

AssociagSo MUTUA Financeira da Pesca Geral
do Centro (AMAP)

Humbefto Manuel Batista Jo

AssociagSo Pr6-Maior Seguranga dos Homens do Mar (APMSHM)

Cooperatava de Produtores de Peixe do Centro Litoral, OP (CENTRO
LITORAL)

VIANAPESCA, OP - Cooperativa de Produtores de peixe de Viana do
Castelo, CRL
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Jose Maroues Festas

Ant6nio Miguel Maia L6

PROPEIXE O.P. - Cooperatava de Produtores de Peixe do Norte, CRL

nho Pereira

1.1
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FederagSo dos Sindicatos do Sector da Pesca

FESMAR - FederagSo de Sindicatos dos Trabalhadores do Mar

FoR-M2Rr

VLt- \-'

entro de FormagSo Profissional das Pescas e do Mar,
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Narciso And

M(tua dos Pescadores - Mritua de Seguros

Duarte Nuno Figueiredo Leite de 56

Peniche, aos quinze dias do m€s de maio de 2014

io F6lix de Oliveira Secret5rio de Estado do Emprego

Ministerio da Solidariedade, Emprego e Seguranga Social

Em tempo, por manifestag6o de interesse, o presente protocolo 6 ainda subscrito
pelo Sindepescas -Sindicato dos trabalhadores da Pesca- com o no oe
Identificageo de Pessoa Coletiva 501 067 981 com sede na Rua da Esperanga no
37 10 1200-655 Lisboa, representada por Manuel Joaquim Tavares Marques.
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