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1. PRESENTACIÓN
Actualmente, existe unha tendencia internacional a considerar o concepto de saúde
dunha maneira sistémica e integral, non acoutado a un eido concreto, senón que debe
abordarse desde distintas dimensións interrelacionadas: a persoa, a familia, o lugar de
traballo, a comunidade e o ambiente social.
É por iso que as empresas deben ser axentes clave para a promoción da saúde no traballo,
evolucionando desde estadios de Protección e Prevención ata a Promoción.
Con todo, na actualidade, ao ser unha área que leva poucos anos desenvolvéndose non
hai demasiada literatura nin é habitual atopar boas prácticas estruturadas. Existen
estudos xerais pero escasean os que abordan a temática baixo perspectivas particulares
como as que se incorporan no presente informe.
Resulta relevante, dadas as particularidades sociais españolas e do sector industrial,
estudar a promoción da saúde desde os enfoques de xénero e de persoas de máis de 55
anos.
-

O sector industrial non pode manterse alleo a esta tendencia. Aínda que é un
sector moi variado no que se desenvolven actividades moi diversas, hai aspectos
que poden ser comúns e que fan imprescindible fomentar hábitos de saúde en
distintos planos, desde a ergonomía do posto ata o fomento de hábitos
saudables na alimentación ou no consumo de substancias aditivas, pasando por
unha adecuada organización do propio traballo ou da consideración dos
aspectos psicosociais.

-

Existe unha evidencia crecente de que os riscos laborais e as patoloxías causadas
por eles afectan de maneira distinta a mulleres e a homes. Isto é atribuíble a
distintas causas: a distinta bioloxía de ambos os dous sexos; a segregación
horizontal no mercado laboral e vertical no traballo; a precariedade laboral; e as
dobres xornadas habituais en moitas mulleres.

-

É un feito recoñecido o envellecemento da poboación europea e particularmente
na española e galega. E tamén o é que o ciclo de vida leva aparellados cambios
nas capacidades funcionais das persoas con incidencia no traballo: diminución da
capacidade física; perdas visuais e auditivas; cambios nas funcións cognitivas, etc.

O presente estudo articúlase en dúas partes diferenciadas. No capítulo 4 abórdase a
importancia de promover hábitos saudables no traballo, describindo algúns dos modelos
e marcos internacionais baixo os que se está a estruturar esta disciplina, e saliéntase a
importancia dos enfoques específicos de xénero e de idade.
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Pola súa banda, nos capítulos 5 e 6 recóllense boas prácticas, accións e recomendacións
para a incorporación de hábitos saudables na poboación traballadora en xeral e desde
as perspectivas de xénero e idade en particular.
Identificáronse 187 accións de prácticas de hábitos saudables e clasificáronse en 5 áreas
concretas: Gobernanza con orientación ás persoas; Actividades nas operacións
(organización, equipamento e contorna); Promoción da saúde e o benestar; Formación e
Accións ambientais e de RSE na comunidade. Especificamente, no capítulo 6
describíronse experiencias de hábitos saudables e casos de éxito no tecido empresarial,
de interese para o sector industrial galego.
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2. OBXECTIVO E ALCANCE DO ESTUDO
O obxectivo xeral do proxecto é, a partir dun estudo de benchmarking, analizar as
actuacións de promoción de hábitos saudables postas en marcha no sector industrial co
fin de presentar boas prácticas e recomendacións para promocionar e implantar estes
hábitos nos centros de traballo do sector en Galicia desde a perspectiva de xénero, tendo
en conta o factor de idade e o tipo de actividade das empresas.
Os obxectivos específicos que se perseguen son os seguintes:
•

Identificar as razóns polas que se considera importante o fomento dos hábitos
de vida saudables desde o punto de vista da PR, e definir exactamente en que
consisten os mesmos.

•

Determinar cales son as vías máis efectivas para a incorporación de ditos hábitos,
tanto dentro como fóra do posto de traballo, a través do estudo comparativo de
estratexias que se teñan revelado como exitosas.

•

Individualizar casos concretos en Galicia e fóra de boas prácticas que poidan
considerarse como referencia de exemplo de eficacia para o sector industrial.

•

Extrapolar esta revisión a actuacións que poidan ser aplicables ao sector industrial
galego e tendo en conta a perspectiva de xénero e idade (especialmente
colectivos de persoas traballadoras de 55 ou máis anos).

Esta publicación está dirixida a:
•

Empresarios/as e traballadores/as do sector industrial.

•

Técnicos/as de prevención de riscos laborais e outros profesionais do ámbito da
seguridade e saúde no traballo.

•

Axentes económicos e sociais.

•

Calquera persoa interesada neste tema.
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3. METODOLOXÍA DE TRABALLO EMPREGADA
Para acadar o obxectivo marcado no estudo
definiuse

unha

metodoloxía

combinación

de

recompilación

de

distintas
datos,

baseada

na

fontes

de

tanto

DESK RESEARCH
ENTREVISTA EN PROFUNDIDADE

primarias

(entrevistas en profundidade con expertos/as e

PANEL DE EXPERTOS/AS

enquisas) como secundarias (consulta de
fontes documentais e arquivísticas).
 CONSULTA DE FONTES DOCUMENTAIS
A consulta de fontes documentais foi clave para o desenvolvemento do estudo,
revisando tanto as recomendacións xerais de organismos oficiais sobre hábitos
saudables, como as recomendacións e actuacións de boas prácticas que teñen posto en
marcha as empresas do sector neste sentido. Centrouse principalmente na consulta de:
•

Normativa de PRL e laboral, informes, estudos e guías de PRL (INSST, ISSGA,
servizos de prevención alleos, etc.).

•

Rede Española de Empresas Saudables e a European Network for Workplace
Health Promotion.

•

Informes e artigos da OMS e a OIT.

•

Premios e publicacións de boas prácticas en materia de hábitos saudables.

•

Outra documentación relevante para o desenvolvemento do proxecto.

 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE
A principal ferramenta para a recollida de datos de carácter primario foi a entrevista en
profundidade a persoas expertas na materia.
Nº entrevistas
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Modalidade

Telemática

Data

Outubro de 2020

Perfil

Responsables de RRHH ou PRL de empresas do
sector industrial, persoal experto do ámbito
asociativo, persoas coñecedoras dos hábitos
saudables e especialistas do ámbito de PRL
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Coas entrevistas obtívose información, tanto sobre os aspectos analizados na consulta
de fontes documentais, como sobre experiencias, recomendacións e outras aportacións
que permitiron profundar no tema.
 PANEL DE PERSOAS EXPERTAS
Outra das principais técnicas de recollida de información foi un panel composto por
persoas expertas, ao que se lle enviou unha enquisa online para que emitiran as súas
valoracións e opinións sobre os ítems que se lles presentaron sobre a temática de estudo
e así buscar o consenso do grupo participante.
Nº participantes

Panel de 14 expertos/as

Modalidade

Enquisa online

Perfil

Expertos/as de PRL e/ou de empresas do sector
industrial
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4. HÁBITOS SAUDABLES
LABORAIS
4.1.

A IMPORTANCIA
TRABALLO

DE

E

PREVENCIÓN

PROMOVER

HÁBITOS

DE

RISCOS

SAUDABLES

NO

4.1.1. Saúde e Empresa
A relación entre “traballo” e “condicións de seguridade” é unha relación case inherente
desde o nacemento da actividade industrial. Xa en 1802 o Parlamento de Reino Unido
lexislou por primeira vez as condicións de traballo dos/as aprendices na industria do
algodón, no “Health and Morals of Apprentices Act” (1802) 1 . Entre outras cousas,
limitábanse as horas de traballo a 12 diarias, prohibíase o traballo nocturno, obrigábase
a limpar periodicamente as factorías, a ventilalas frecuentemente e indicábase que os/as
aprendices deberían recibir unha educación básica. Desgraciadamente, a implantación e
control da Lei non foi todo o efectiva que podería ser.
Nos máis de 200 anos que pasaron desde ese primeiro acto de protección cara as persoas
traballadoras dunha industria, multitude de lexislación e boas prácticas desenvolvéronse
arredor do mundo e en múltiples actividades. No mundo laboral occidental non se
concibe hoxe en día levar a cabo unha actividade empresarial sen estudar previamente
os riscos laborais que leva asociados para a seguridade e saúde das persoas
traballadoras.
Nos últimos anos, o enfoque que a lexislación e as empresas foron dando evolucionou e
madurou ao longo de distintos estadios: desde o cumprimento das condicións de
seguridade e saúde laboral (cun comportamento preventivo que trata de previr os riscos
laborais) ata unha visión integral da saúde das persoas traballadoras.
Esta visión sistémica é baixo a que están a traballar e a que están a promover
organizacións internacionais como a Organización Mundial da Saúde (OMS) ou a
Organización Internacional do Traballo (OIT). Esta última, a través do modelo ecolóxico 2
amosa como hai distintas esferas da vida que están interrelacionadas entre si e que por
tanto afectan á saúde das persoas.

1

https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/livinglearning/19thcentury/overview/earlyfactorylegislation/

2

"Guía del formador. SOLVE: integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de
trabajo". OIT (2012) En: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/instructionalmaterial/wcms_203378.pdf
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Figura 1: Modelo ecolóxico da OIT
Fonte: Guía del formador: Integrando a promoción da saúde ás políticas de SST no
lugar de traballo da OIT (2012)

Baixo este enfoque de relacións complexas, a saúde das persoas non se pode acoutar a
un ámbito concreto, senón que require traballar dunha maneira integral mellorando as
condicións en cada unha das esferas.
O incremento de enfermidades crónicas derivadas dun estilo de vida pouco saudable ou
condicionadas por aspectos sociais que en moitos casos teñen que ver coas condicións
socioeconómicas dos territorios, son cada vez máis comúns nunha poboación que
envellece ano a ano.
A saúde converteuse nun asunto público que require que gobernos, sociedades e
organizacións tomen medidas proactivas tendo en conta a interdependencia das
distintas esferas. Desta maneira, a promoción da saúde no lugar do traballo estase a
reenfocar nos últimos anos e converténdose nun asunto absolutamente capital na
estratexia de saúde global.
Como se sinala no documento “Emplea Saludable: Guía de revitalización de la empresa” 3,
publicado pola Xunta de Galicia en 2017:
“Na actualidade, as empresas non son só lugares nos que desempeñar unha
profesión. Trátase tamén de espazos nos que as persoas desenvolven
capacidades persoais, relaciónanse e pasan gran parte do tempo. Por iso é
crecente a tendencia de facer, dos espazos de traballo, lugares máis amables e
participativos.

3

"Emplea Saludable - Guía de revitalización de la empresa". Consellería de Economía, Emprego e Industria Xunta de Galicia 2017. En: https://www.udc.gal/export/sites/udc/udcsaudable/_galeria_down/documentostecnicos/GuiaEmpleaSaludable.pdf_2063069239.pdf
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Numerosos estudos demostran que potenciar un bo ambiente de traballo,
saudable, permite obter beneficios non só para a persoa traballadora, senón
tamén para a empresa. Neste sentido, fomentar ámbitos de traballo saudables é
bo para a saúde da persoa traballadora e para a produtividade, eficiencia e
competitividade da empresa”.
O sector industrial non se pode manter alleo a isto. Aínda que é un sector moi variado
no que se desenvolven actividades moi diversas, hai aspectos que poden ser comúns:
traballos con posturas forzadas, repetitivos, de pé, quendas de traballo, operacións entre
ou con maquinaria (pesada), formar parte dunha cadea de montaxe que non para, etc.
que fan imprescindible fomentar hábitos de saúde en distintos planos, desde a
ergonomía do posto, ata o fomento de hábitos saudables na alimentación ou no
consumo de substancias aditivas, pasando por unha adecuada organización do propio
traballo ou da consideración dos aspectos psicosociais.
4.1.2. Razóns para promover empresas saudables
A Organización Mundial da Saúde sinala na súa publicación “Creación de contornas de
traballo saudables: un modelo para a acción” (2010) tres razóns significativas:
1. Porque é o correcto: ética empresarial
Cada vez máis, tanto a sociedade en xeral, como os grupos de interese en particular,
demandan ás empresas un comportamento ético, especialmente no que ten que ver coa
xestión de persoas ao longo da súa cadea de valor. De feito, como sinala a OMS 4 nos
últimos anos “tanto as declaracións mundiais como as organizacións voluntarias teñen
promovido iniciativas que subliñan a importancia das prácticas empresariais éticas en
relación coas persoas traballadoras”. Especialmente, na Declaración de Seúl sobre
seguridade e saúde no traballo 5 de 2008 afírmase que “unha contorna de traballo seguro
e saudable é un dereito humano fundamental”.
2. Porque é unha decisión intelixente: interese empresarial
A oportunidade de negocio das empresas que se xestionan poñendo no centro ás
persoas é un feito amplamente documentado na literatura empresarial. Abundan os
datos que demostran que as empresas que promoven e protexen a saúde dos
traballadores e traballadoras tamén son algunhas das empresas máis rendibles e
competitivas no longo prazo. De feito, como indica a Dra. María Neira, Directora de

4

"Creación de entornos de trabajo saludable: un modelo para la acción". OMS (2010). En;
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44317/9789243599311_spa.pdf;jsessionid=56F16B457EF9
3117AF7BA101A196FC4D?sequence=1

5

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/statement/wcms_095955.p
df
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Saúde Pública e Ambiente da OMS ao comezo da publicación sinalada antes, “a riqueza
das empresas depende da saúde dos traballadores/as”.
Entre as razóns recollidas no informe “Empresas Humanas e Saudables: traballando por
e para as persoas” 6 , elaborado pola Fundación máshumano, a Cátedra de Ética
Económica e Empresarial da Universidade Pontificia Comillas (ICADE) e Stimulus,
pódense sinalar como factores que impulsan a mellora do “ business case” as seguintes:
•

Redución das baixas por enfermidade e o absentismo.

•

Aumento do compromiso co traballo.

•

Incremento da produtividade laboral baseada nun orgullo de pertenza e
medición da felicidade das persoas.

•

Atracción e retención do mellor talento.

•

Promoción da marca como socialmente responsable coas persoas.

De feito, hai distintos estudos que calculan o retorno do investimento en programas de
promoción da saúde no traballo. A Rede Europea de Promoción da Saúde no Traballo
(ENWHP) calcula que por cada euro investido xérase un retorno de 2,5 e 4,8 € en
absentismo e de entre 2,3 e 5,9 € en custos de enfermidade. Por outra banda, outros
resultados indican que por cada dólar investido retornarían de 1,5 a 3 dólares nun
período de entre 2 e 9 anos 7.
3. Porque é o legal: a lei
Ten que ver coas obrigas que ten a empresa polo mero feito de existir. Como é dabondo
coñecido, o incumprimento da lexislación vixente pode devir en sancións económicas
para a empresa ou mesmo supoñer delitos penais para as persoas empregadoras ou
responsables.
En España, o marco lexislativo está establecido na Lei 31/1995 do 8 de novembro, de
prevención de riscos laborais, aínda que é necesario consultar a normativa específica
dependendo da actividade e a comunidade autónoma. No caso de Galicia esta pódese
consultar en http://issga.xunta.gal/portal/contido/documentacion/normativa/galicia/.

6

https://mashumano.org/images/Estudios/Informe_empresas_humanas_saludables.pdf

7

"Health and wellbeing in the workplace - A whitepaper". Kate Field - BSI Group s. f. En:
https://www.bsigroup.com/en-GB/Occupational-Health-and-Safety-ISO-45001/wellbeing-whitepaper/
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As persoas participantes no panel de expertos/as do estudo considera que promover
hábitos saudables na empresa permite acadar un bo clima laboral e maior motivación
das persoas traballadoras, reducir a frecuencia de accidentabilidade e os problemas e
enfermidades relacionadas co traballo e o absentismo laboral, mellorando a
produtividade.
Por que debería fomentar a empresa hábitos saudables entre o seu persoal?

Para conseguir un bo clima laboral e maior
motivación dos traballadores/as

57,1%

Porque baixa a frecuencia de accidentabilidade e os
problemas e enfermidades relacionadas co traballo

50,0%

Porque reduce o absentismo das persoas
traballadoras e mellora a súa produtividade

42,9%

Porque fai que os empregados/as teñan un maior
compromiso cara a empresa
Outros motivos distintos aos anteriores
Para coidar a imaxe ou reputación da empresa

21,4%
14,3%
7,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as

4.1.3. Modelos e marcos sobre saúde e benestar no traballo
1. A Declaración de Luxemburgo e os seus principios
En consonancia co artigo 129 do Tratado sobre a Unión Europea e co Programa para a
Acción sobre Promoción da Saúde, Educación e Formación no marco de acción no campo
da Saúde Pública (nº 645/96/ EC), a Comisión Europea apoiou unha iniciativa para
establecer unha Rede Europea para a Promoción da Saúde no Lugar de Traballo
(ENWHP).
No ano 1997, a Rede Europea de Promoción da Saúde no Traballo (ENWHP) elaborou a
Declaración de Luxemburgo 8, documento acordado no que se establecían os principios
básicos de actuación e o marco de referencia dunha boa xestión da saúde dos
traballadores e as traballadoras na empresa.
A adhesión á Declaración de Luxemburgo significa o compromiso da empresa ou
organización de aceptar e aplicar os obxectivos básicos da promoción da saúde no
traballo e de orientar as súas estratexias cara aos principios da mesma.

8

https://www.insst.es/documents/94886/581928/Declaracion+de+Luxemburgo.pdf/3a8c8964-8f45-4a18916c-11c6ba2cfbd1
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As medidas que se propugnan na Declaración inclúen:
•

Principios e métodos da dirección da empresa que recoñezan que os
traballadores e as traballadoras son un elemento necesario na organización e non
un mero custo.

•

Unha cultura, cos seus correspondentes principios, que inclúa a participación das
persoas traballadoras alentando a súa motivación e responsabilidade.

•

Uns criterios de organización do traballo que proporcionen aos traballadores e
ás traballadoras un equilibrio entre as demandas do traballo, o control sobre o
mesmo, a súa formación e o recoñecemento social derivado.

•

Unha política de persoal que incorpore activamente temas de promoción da
saúde.

•

Un servizo integrado de seguridade e saúde no traballo.

Adicionalmente indícase que a Promoción da Saúde no Traballo (PST) pode chegar ao
obxectivo de “xente sa en organizacións sas” se se basea nas seguintes premisas:
•

Todo o persoal ten que estar implicado (participación).

•

A PST deberase integrar en todas as decisións importantes e en todas as áreas
das organizacións (integración).

•

Todas as medidas e programas deben estar orientadas cara a solución de
problemas:

análise

das

necesidades,

establecemento

de

prioridades,

planificación, execución, control e avaliacións continuadas (proxecto de xestión).
•

A PST debe incluír medidas dirixidas ao individuo e ao ambiente desde varios
campos, combinar a estratexia de control do risco coa de desenvolvemento de
factores de protección da saúde (integral).

2. O modelo OMS de empresa saudable
A Organización Mundial da Saúde (OMS) foi un dos organismos internacionais que
reflexionou e conceptualizou sobre o que é saúde, sobre o que define a unha empresa
saudable e os ámbitos que esta debe abarcar.
Así, é obrigado enunciar o concepto de saúde de acordo á definición que fai a OMS:
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“estado completo de benestar físico, mental e social e non soamente a ausencia de
afeccións ou enfermidades”.
A contorna de traballo saudable é “aquela na que os traballadores/as e o persoal superior
colaboran na aplicación dun proceso de mellora continua para protexer e promover a
saúde, a seguridade e o benestar de todas as persoas traballadoras e a sustentabilidade
do lugar de traballo”.
De acordo co modelo da OMS, para crear unha contorna de traballo saudable unha
empresa debe ter en conta as "vías ou planos de influencia" nos que pode actuar. Estes
catro planos son os que se describen a continuación:
•

o ambiente físico de traballo;

•

o ambiente psicosocial do traballo;

•

os recursos persoais de saúde;

•

a participación da empresa na comunidade.

Figura 2: Modelo da OMS de ambientes de traballo saudables
Fonte: “Creación de entornos de trabajo saludable: un modelo para la acción”. OMS (2010)

•

Ambiente físico de traballo

De acordo coa definición da OMS, o ambiente físico de traballo refírese “á estrutura, aire,
maquinaria, mobiliario, produtos, químicos, materiais e procesos de produción no
traballo. Estes factores poden afectar á seguridade e saúde física dos traballadores/as,
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así como á súa saúde mental e benestar. Se o traballador/a cumpre as súas tarefas ao
aire libre ou nun vehículo, a contorna física de traballo é ese emprazamento”.
Os riscos no ambiente físico poden provocar accidentes e producir lesións graves e
mesmo a morte. Por iso, a lexislación en prevención de riscos laborais céntrase
especialmente nestes riscos.
Entre estes, pódense enunciar os riscos para a seguridade (ruído, iluminación,
temperatura, radiacións, riscos eléctricos, caídas en altura, etc.); factores químicos e
biolóxicos (patóxenos na alimentación, enfermidades contaxiosas, hixiene, monóxido de
carbono, fume do tabaco); e aspectos ergonómicos (forza excesiva, posturas forzadas,
repeticións, levantamento de peso, inactividade forzada, posturas estáticas, etc.)
•

Ambiente psicosocial do traballo

Seguindo o modelo da OMS, a contorna psicosocial de traballo inclúe a organización do
traballo e a cultura institucional e as actitudes, valores, crenzas e prácticas que se exhiben
diariamente na empresa e afectan ao benestar mental e físico dos empregados/as. Estes
factores adoitan denominarse, en xeral, factores estresantes do lugar de traballo e poden
provocar estrés emocional ou mental ás persoas traballadoras.
Os factores de risco psicosocial teñen que ver coa organización do traballo e da cultura
institucional, co estilo de mando e control excesivamente orientado a resultados, á
posible falta de apoio para lograr a adecuada conciliación entre vida persoal e laboral, o
temor á perda do traballo por condicionantes de xénero ou de idade, ou por procesos
empresariais (fusións, reorganizacións), quendas de traballo, etc.
•

Recursos persoais de saúde

O modelo da OMS sinala a este respecto que “os recursos persoais de saúde no lugar de
traballo consisten na contorna propicia, os servizos de saúde, a información, os recursos,
as oportunidades e a flexibilidade que brinda unha empresa aos traballadores/as co
obxecto de apoiar ou motivar os seus esforzos por mellorar ou manter as súas prácticas
persoais de estilo de vida saudable, así como vixiar e apoiar o seu estado actual de saúde
física e mental”.
Os factores de risco están relacionados coa inactividade física ou o sedentarismo; os
hábitos alimenticios inadecuados; o consumo de substancias nocivas para a saúde; as
alteracións do sono e do descanso; o envellecemento; os desequilibrios mentais e

psicosociais.
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•

Participación da empresa na comunidade

A OMS explica este concepto do seguinte xeito: “as empresas existen nas comunidades,
aféctanas e son afectadas por elas. Como os traballadores/as viven nas comunidades, a
súa saúde vese afectada pola contorna física e social da comunidade. A participación da
empresa na comunidade comprende as actividades que realiza a empresa e os
coñecementos especializados e outros recursos que achega á comunidade ou
comunidades nas que funciona, tanto nos seus aspectos físicos como sociais, e que
afectan á saúde física e mental, á seguridade e o benestar dos traballadores/as e ás súas
familias. Isto inclúe as actividades, os coñecementos especializados e os recursos
achegados á contorna local inmediata, pero tamén á contorna máis xeral”.
Os factores de risco asociados a este plano teñen que ver coa falta de acceso a servizos
médicos de atención primaria; a mala calidade do aire ou da auga; o alto índice de fracaso
escolar; a frecuencia de desastres climatolóxicos; a falta de fondos para actividades non
lucrativas; a falta de infraestruturas ou a seguridade para promover desprazamentos
activos desde e cara ao traballo.
3. O modelo SOLVE da Organización Internacional do Traballo (OIT)
A OIT vén desenvolvendo desde 2002 esta ferramenta de formación cuxa última versión
data de 2012. O propósito é axudar a integrar a promoción da saúde nas políticas de
seguridade e saúde no traballo coa finalidade de abordar estes problemas.
SOLVE avoga por un sistema integral de xestión que debería garantir que as medidas de
xestión dos riscos laborais inclúan a avaliación e control dos riscos psicosociais para
xestionar adecuadamente o seu impacto da mesma maneira a como se fai con outros
perigos e riscos no traballo, e que as medidas de promoción da saúde se incorporen á
política organizacional.
O modelo aborda nove temas: estrés relacionada co traballo; alcol e drogas no traballo;
violencia no traballo; VIH e SIDA no traballo; tabaco e fume no lugar de traballo; nutrición
no traballo; actividade física saudable; soño saudable; e estrés económico.
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Figura 3: O Modelo SOLVE da OIT
Fonte: “Guía do formador. SOLVE: integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de
trabajo”. OIT (2012)

4. O modelo Total Worker Health (TWH) do National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH, USA)
De acordo coa información que ofrece o Instituto nacional para a Seguridade e Saúde
Ocupacional (NIOSH) 9 dependente do Goberno de Estados Unidos, Total Worker
Health® é unha estratexia que integra a seguridade ocupacional e protección da saúde
coa promoción da saúde a fin de previr lesións e enfermidades aos traballadores/as e
mellorar a súa saúde e benestar.
Na liña doutros marcos como os anteriormente sinalados, o programa TWH parte do
recoñecemento de que o traballo é un determinante social da saúde. Isto significa que
algúns factores como o salario, a cantidade de horas laborais, a carga de traballo e os
niveis de estrés, as interaccións cos compañeiros e compañeiras de traballo, etc. poden
ter un impacto importante no benestar das persoas, as súas familias e as súas
comunidades. É dicir TWH vai máis aló de garantir que o espazo de traballo sexa seguro
no seu aspecto máis físico.

9

"Total Worker Health". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) s. f. En:
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/saludtrabajador.html)
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Os temas relevantes do modelo, que se poden consultar en castelán na web
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/saludtrabajador.html, revisáronse en 2015 e
as áreas principais nas que se centran son as seguintes:
•

Control de perigos e exposicións.

•

Organización do traballo.

•

Apoios para ambientes físicos.

•

Liderado.

•

Remuneración e beneficios.

•

Apoios comunitarios.

•

Demografía cambiante da forza laboral.

•

Políticas.

•

Novos patróns de emprego.

5. Emprega Saudable da Xunta de Galicia
O programa Emprega Saudable lanzado pola Xunta no ano 2017, xa comentado no
capítulo 4.1.1 deste informe, pon a disposición do tecido empresarial galego recursos
para promover a saúde no lugar do traballo a través dunha guía e unha ferramenta de
autodiagnose.
O ámbito de medición e actuación pon o foco nas seguintes dez áreas: Estratexia e
compromiso da dirección; Implicación das persoas e comunicación; Responsabilidade
social; Medición da saúde e o benestar; Redución do tabaquismo; Fomento da actividade
física; Impulso á alimentación saudable; Actuacións en saúde; Control do estrés e riscos
psicosociais; e Compromisos e certificacións.

Figura 4: Temas relevantes do modelo Emprega Saudable da Xunta de Galicia.
Fonte: “Emprega Saudable - Guía de revitalización da empresa” (2017). Consellería de Economía, Emprego
e Industria - Xunta de Galicia
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4.2.

IMPORTANCIA DE ENFOQUES ESPECÍFICOS

Falar de actividades empresariais é falar dun espectro de actividades moi diverso. Non
só porque cada un dos sectores ten realidades moi diversas senón porque habitualmente
ten unha cultura empresarial conformada ao longo das últimas décadas que define o que
é hoxe en día.
Así por exemplo, hai industrias nas que a man de obra foi tradicionalmente feminina, por
exemplo, a industria téxtil, a confección, a conserveira ou a limpeza industrial, por nomear
algunhas, e nas cales é estraña a presenza masculina nas operacións. E outras, nas que
son os homes os que habitualmente realizan os labores (industria da madeira,
metalúrxica, automoción, etc). É, con todo, raro atopar casos nos que a presenza
masculina e feminina estean equilibradas. É o que se denomina segregación horizontal.
Así mesmo, cando se pensa na industria pénsase en persoas mozas e vigorosas, e poucas
veces tense en conta que co paso do tempo a capacidade física, cognitiva e sensorial das
persoas vai diminuíndo e que as súas necesidades van cambiando.
Por outra banda, aínda que a industria asóciase habitualmente a máquinas, vehículos,
almacéns e fábricas, a cadea de valor é moito máis ampla e engloba tamén outro tipo de
actividades que se desenvolven en oficinas.
É certo que nas últimas décadas melloráronse significativamente as condicións de
seguridade e saúde no lugar de traballo e diminuíuse de gran maneira a sinistralidade
laboral na industria. Con todo, hai unha serie de riscos para a saúde, menos evidentes
pois non supoñen consecuencias vitais, pero que afectan á saúde paulatinamente e
deterioran o benestar das persoas. Estes teñen que ver coa ergonomía e cos aspectos
psicosociais.
A pesar do anterior, habitualmente a prevención de riscos laborais no traballo trátase
desde un punto de vista masculinizado e de mocidade ou, no mellor dos casos, desde
un enfoque xeneralizado. Pero poucas veces realízanse enfoques específicos que
permitan a inclusión de colectivos determinantes no bo desenvolvemento da actividade
empresarial.
4.2.1. A importancia do enfoque de xénero
A importancia de aplicar un enfoque de xénero á hora de abordar a saúde na empresa
vén determinada pola evidencia crecente de que os riscos laborais e as patoloxías
causadas por eles afectan de maneira distinta a mulleres e a homes.
Isto é atribuíble a varias causas:
•

A distinta bioloxía de ambos os dous sexos, con especial mención á situación de
embarazo e lactación, pero tamén aos trastornos menstruais e á menopausa,
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grosor da pel, graxa corporal, etc.. Ademais, é salientable que os organismos de
homes e mulleres poden reaccionar de maneira distinta fronte a contaminantes
químicos. As diferenzas anatómicas, fisionomía, forza, tamén son distintas e
débense tomar en consideración noutros riscos, por exemplo, os ergonómicos.
•

A segregación horizontal do mercado de traballo, que como se sinalou
anteriormente, fai que homes e mulleres se concentren en distintos sectores e
actividades.

•

A segregación vertical do traballo, que ten que ver coas habituais diferenzas nas
condicións de traballo para homes e mulleres. É moi común, aínda hoxe en día,
que as mulleres ocupen postos de menor cualificación, con menos
responsabilidades e menores oportunidades de promoción.

•

A precariedade laboral, que se concentra en maior número de mulleres que de
homes, facendo que sexa máis probable que traballen a tempo parcial e con
menor retribución salarial.

•

A división sexual do traballo e a asignación tradicional do ámbito produtivo
(emprego) e do ámbito reprodutivo (traballo doméstico e coidados) a cada un
dos sexos. Isto ten como consecuencia que as mulleres asuman habitualmente
unha dobre ou tripla xornada, o cal condiciona a vida profesional e teña efectos
sobre a saúde.

Os anteriores puntos evidencian que as condicións nas que homes e mulleres se
relacionan coa actividade profesional son diferentes, o que implica que se expoñan a
riscos distintos e que desenvolvan problemas de saúde diferentes. De acordo coa Axencia
Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU- OSHA), na súa publicación de 2003
“FACTS 42: As cuestións de xénero en relación coa seguridade e saúde no traballo” 10,
detéctanse diferenzas de xénero na incidencia de accidentes, enfermidades e patoloxías
relacionadas co traballo. A continuación indícanse as que teñen maior exposición ou
incidencia no caso das mulleres:
•

As mulleres padecen máis trastornos das extremidades superiores relacionados
cos movementos repetitivos.

•

Ambos os dous sexos rexistran taxas elevadas de tensións ou estrés; con todo,
entre os factores de estrés particulares ás mulleres inclúense o acoso sexual ou
por razón de sexo, a discriminación, os traballos mal considerados con pouco
control da situación, o traballo con gran esixencia emocional e a dobre xornada.

10

https://osha.europa.eu/es/publications/factsheet-42-gender-issues-safety-and-health-work/view
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•

A asma ocupacional e as alerxias adoitan ser máis habituais en mulleres. Tamén
as enfermidades cutáneas e as infecciosas.

•

Os equipos de traballo e de protección individual foron deseñados para o home
medio, o que orixina problemas a numerosas mulleres e a colectivos fóra do
estándar.

En liña co anteriormente descrito é necesario sinalar, que a brecha feminina causada
polas diferenzas de xénero, increméntase segundo avanza a idade. O acceso ao emprego
é un claro exemplo no que se aprecian as diferenzas entre homes e mulleres. Ademais,
aínda que nos últimos anos obsérvase unha presenza progresivamente máis elevada de
mulleres empregadas, a incidencia do paro de longa duración é proporcionalmente
maior.
As persoas participantes no panel de expertos/as que consideran necesario ter en conta
o enfoque de xénero na promoción de hábitos saudables na empresa destacan como
principais motivos o de mellorar as condicións de traballo de todo o persoal e evitar as
desigualdades de xénero na saúde laboral, así como conseguir un bo clima laboral.
Por que debería integrarse a perspectiva de xénero na promoción dos hábitos saudables?

Para mellorar as condicións de traballo de todas as
persoas traballadoras e evitar as desigualdades de
xénero na saúde laboral

64,3%

Para conseguir un bo clima laboral

42,9%

Porque mulleres e homes teñen diferenzas
bioquímicas, fisiolóxicas e anatómicas que fai que
se expoñan a niveis de risco diferentes

28,6%

Outros motivos distintos aos anteriores

7,1%

Para satisfacer as expectativas das persoas
traballadoras e/ou dos seus representantes

7,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as

Todo iso amosa a necesidade de realizar un enfoque desde a perspectiva de xénero,
investigando as áreas relevantes para as mulleres traballadoras, sen subestimar os riscos
laborais aos que se expoñen, incrementando a súa participación nas decisións sobre
saúde laboral e garantindo que as medidas preventivas sexan apropiadas.
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4.2.2. A importancia do enfoque de idade
É un feito recoñecido o envellecemento da poboación europea, no que España sitúase
entre os países máis envellecidos. A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no
Traballo proxecta que para 2030 a poboación activa comprendida entre os 55 e os 64
anos supoñerá o 30% da poboación activa total 11. Isto ten que ver co envellecemento da
poboación, coa prolongación da vida laboral e o atraso da idade de xubilación.
O ciclo da vida leva aparellados cambios na capacidade funcional das persoas e isto ten
incidencia no traballo. Algúns dos cambios máis relevantes están relacionados coa
capacidade física (redución da capacidade aeróbica, redución da mobilidade articular,
perda de forza muscular, maior risco de caídas); coas funcións sensoriais e ambientais
(déficit visual, perda auditiva); e coas funcións cognitivas (maior lentitude na percepción
e toma de decisións, diminución da memoria).
Estas diminucións nalgunhas capacidades implican que de non tomar en moitos casos
as medidas adecuadas, os problemas máis frecuentes entre os traballadores e
traballadoras de 55 ou máis anos sexan os músculo-esqueléticos, cansazo, esgotamento,
estrés, ansiedade e nerviosismo.
Así mesmo, nos últimos anos evidenciouse o aumento de enfermidades crónicas tales
como a hipertensión, a diabetes ou o colesterol alto.
Por outra banda, ao atoparse ao final da súa vida laboral, moitas empresas exclúen ás
persoas de maior idade de programas de formación e perfeccionamento, o que os
desactualiza en coñecementos e aumenta o risco de accidentes ou enfermidades
profesionais.
Os expertos/as que consideran fundamental a integración do factor idade na promoción
dos hábitos saudables o ben necesario para mellorar as condicións de todas as persoas
traballadoras e así evitar as desigualdades da idade na saúde laboral, ademais de porque
a idade condiciona a existencia de diferenzas intrínsecas ou doutro tipo que fai que se
expoñan a niveis de risco diferentes.

11

"Campaña 2016-2017: Trabajos saludables en cada edad". Axencia Europea para a Seguridade e Saúde
no Traballo s. f. En: https://healthy-workplaces.eu/es/previous-campaigns/all-ages-2016-17/what-issue
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Por que debería terse en conta o factor idade na promoción dos hábitos saudables?

Para mellorar as condicións de traballo de todas as
persoas traballadoras e evitar as desigualdades
idade na saúde laboral

71,4%

Porque a idade condiciona a existencia de
diferenzas intrínsecas nas persoas ou doutro tipo
que fai que se expoñan a niveis de risco diferentes

71,4%

Para satisfacer as expectativas das persoas
traballadoras e/ou dos seus representantes

7,1%

Para conseguir un bo clima laboral

7,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as

4.3.

A PROMOCIÓN DE HÁBITOS SAUDABLES NO SECTOR INDUSTRIAL
GALEGO

Para as persoas expertas participantes no estudo a promoción de hábitos saudables e o
concepto de “EMPRESA SAUDABLE”, entendendo esta como aquela na que o
empregado/a atopa maior seguridade, saúde física e psíquica e benestar, o que mellorará
o seu rendemento e competitividade laboral (definición da OMS), é importante ou moi
importante como obxectivo principal nas empresas da nosa Comunidade.
É a promoción dos hábitos saudables un aspecto importante dentro das empresas
galegas?
60,0%

40,0%

42,9%
28,6%

20,0%

0,0%

7,1%

7,1%

Nada
importante

Pouco

14,3%
Nin moito, nin
pouco

Importante

Moi importante

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as
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Sen embargo, na avaliación de riscos laborais, na definición de medidas preventivas e
noutros aspectos da xestión da PRL as empresas do sector non soen ter en conta de
forma específica a perspectiva de xénero nin a idade da persoa traballadora, co fin de
adaptarse ás peculiaridades e necesidades das persoas que ocupan os postos de traballo
(home/muller, persoa moza/de máis idade).
Xestión da PRL nas empresas do sector
Ás
veces

Case
sempre

Sempre

Non
sabe

14,3% 28,6%

21,4%

35,7%

0,0%

28,6% 35,7%

14,3%

14,3%

7,1%

7,1%

21,4%

35,7%

35,7%

0,0%

14,3% 57,1%

7,1%

21,4%

0,0%

14,3% 57,1%

14,3%

14,3%

0,0%

7,1%

21,4%

28,6%

42,9%

0,0%

7,1%

7,1%

21,4%

42,9%

21,4%

7,1%

21,4%

14,3%

57,1%

0,0%

Nunca

A avaliación de riscos laborais realízase tendo en
conta a perspectiva de xénero da persoa
traballadora
A avaliación de riscos laborais realízase tendo en
conta o factor idade da persoa traballadora
Na avaliación de riscos laborais considérase a
opinión do persoal de produción, técnico ou
similar
Defínense as medidas preventivas e aplícanse na
empresa tendo en conta a perspectiva de xénero
da persoa traballadora
Defínense as medidas preventivas e aplícanse na
empresa tendo en conta o factor idade da persoa
traballadora
Adecúanse as tarefas e postos de traballo ás
capacidades individuais de cada traballador/a
Os recoñecementos médicos realízanse tendo en
conta aspectos específicos relacionados co factor
xénero e idade
Recóllenselles as peticións, suxestións ou queixas
que teñan as persoas traballadoras en materia de
PRL e saúde

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as

Os expertos/as manifestan que ás empresas do sector preocúpalles que os seus
traballadores e traballadoras teñan hábitos de vida saudables e a súa seguridade e saúde
é un elemento clave para a súa produtividade pero non son moitas as que soen
promocionar estes hábitos e prácticas entre o seu persoal. Así, por exemplo, si ben
algunhas contan cun procedemento de xestión de conflitos e queixas, segundo a súa
opinión, a práctica de dispoñer un procedemento de reincorporación da persoa
traballadora ao posto tras unha longa ausencia a causa dunha enfermidade ou accidente
laboral é algo pouco habitual nas empresas do sector.
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Compromiso das empresas do sector coa saúde e os hábitos saudables do seu persoal
Para as empresas do sector, a seguridade e saúde dos
7,1%
traballadores/as é un elemento clave para a súa produtividade

92,9%

Ás empresas do sector preocúpalles que os traballadores/as
teñan hábitos de vida saudable

28,6%

As empresas do sector soen promocionar os hábitos saudables
entre os seus traballadores/as

28,6%

É habitual que as empresas conten cun procedemento de xestión
de conflitos e de recepción de queixas

71,4%

35,7%

14,3% 7,1%

É habitual que as empresas conten cun procedemento de
reincorporación da persoa traballadora ao posto tras unha longa
ausencia a causa dunha enfermidade ou accidente laboral

21,4%

0%

64,3%

14,3%

20%

35,7%

14,3%

50,0%

40%

En desacordo ou totalmente en desacordo

Nin de acordo, nin en desacordo

De acordo ou totalmente de acordo

Non sabe/ non contesta

60%

14,3%

80%

100%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as

Entre as principais actuacións das empresas para fomentar os hábitos saudables entre o
seu persoal destacan a promoción dun bo clima laboral, o recoñecemento do traballo
ben feito (mediante oportunidades de promoción, flexibilidade horaria, mellora de
salario…), a realización de actualizacións de coñecementos e habilidades das persoas
traballadoras, a promoción da conciliación, etc. No caso contrario, existen outras
actuacións que deben aínda impulsarse nas empresas, pois a súa implementación é moi
baixa. Por exemplo, ofrecer información sobre o estrés e como xestionalo, fomentar a
práctica de deporte, facer partícipes ás persoas traballadora no desenvolvemento de
accións de promoción de hábitos saudables ou realizar unha avaliación das súas
necesidades nesta materia.
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Promoción dos hábitos saudables noutras actuacións das empresas do sector

Nas actividades de formación promóvense hábitos
de vida saudables
A dirección e mandos intermedios teñen en conta
e apoian ás persoas traballadoras promovendo un
bo clima laboral
Promóvense nas empresas programas de
desenvolvemento persoal das persoas
traballadoras
Recoñecese o traballo ben feito polos
traballadores/as de maneira habitual
(oportunidades de promoción, flexibilidade
horaria, mellora salario, recoñecemento verbal….)
Ofrécese a actualización de coñecementos e
habilidades aos traballadores/as
As empresas ofrecen información sobre o estrés e
como xestionalo
Promóvese a conciliación da vida laboral e persoal
Foméntase a práctica de deporte no centro de
traballo
Anímase ás persoas traballadoras de máis idade a
participar na formación continua
Analízase de forma habitual as ausencias por
enfermidade ou accidente das persoas
traballadoras
Realízase unha avaliación de necesidades sobre os
hábitos saudables das persoas traballadoras
Planifícanse accións de promoción da saúde en
función das necesidades detectadas
Participan as persoas traballadoras no
desenvolvemento de accións de promoción de
hábitos saudables

Nunca

Ás
veces

Case
sempre

Sempre

Non
sabe

7,1%

28,6%

35,7%

28,6%

0,0%

0,0%

14,3%

35,7%

50,0%

0,0%

14,3% 21,4%

28,6%

35,7%

0,0%

7,1%

7,1%

42,9%

42,9%

0,0%

0,0%

14,3%

28,6%

57,1%

0,0%

21,4% 50,0%

21,4%

7,1%

0,0%

0,0%

14,3%

71,4%

14,3%

0,0%

50,0% 21,4%

14,3%

7,1%

7,1%

0,0%

28,6%

21,4%

42,9%

7,1%

0,0%

21,4%

35,7%

28,6%

14,3%

28,6% 42,9%

7,1%

0,0%

21,4%

21,4% 28,6%

21,4%

0,0%

28,6%

14,3% 57,1%

14,3%

0,0%

14,3%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as

En relación á repercusión da situación derivada do COVID na promoción de hábitos
saudables nas empresas do sector industrial, existen opinións contrapostas no grupo de
expertos/as. Mentres que para algunhas destas persoas esta situación repercutiu na
promoción ou desenrolo na empresa de hábitos de vida saudables, outras consideran
que isto influíu pouco ou nin moito nin pouco.
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Como a actual situación derivada do COVID repercutiu na promoción ou desenvolvemento
dos hábitos saudables nas empresas do sector?
50,0%
40,0%
30,0%

35,7%
28,6%

20,0%
10,0%
0,0%

21,4%
14,3%

0,0%
Nada

Pouco

Nin moito, nin
pouco

Bastante

Moito

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as
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5. BOAS PRÁCTICAS E RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS
PARA A INCORPORACIÓN DOS HÁBITOS SAUDABLES NA
POBOACIÓN TRABALLADORA
Como se sinalou nos apartados anteriores, é necesario que as organizacións sexan
conscientes da importancia de xestionar a saúde no lugar de traballo dunha maneira
integral. Tamén se sinalou a necesidade de mirar á mesma desde as perspectivas de
xénero e idade.
Nas seguintes páxinas incorpóranse boas prácticas e recomendacións preventivas para a
incorporación de hábitos saudables na poboación traballadora en xeral e desde a
perspectiva de xénero e idade. Estas accións pretenden promover a igualdade e a
equidade para conseguir cubrir os dereitos, as diferentes necesidades, os distintos
intereses, e o impacto das actuacións, en todas as persoas que forman parte das
organizacións, independentemente da súa maior ou menor presenza.
Algunhas das recomendacións e boas prácticas que se sinalan poden partir dun enfoque
concreto e parecer, inicialmente, de aplicación específica para as persoas de maior idade
ou as mulleres. Con todo, o que promoven son empresas máis inclusivas e humanas, e
por tanto poden ser de aplicación baixo ambos os dous enfoques ou para todas as
persoas da organización.

5.1.

POR ONDE COMEZAR

A propia lexislación de prevención de riscos laborais, Lei 31/1995 do 8 de novembro, no
seu artigo 16, xa establece que á hora de realizar a avaliación de riscos é necesario ter en
conta as características das persoas que vaian a desempeñar o traballo. Isto supón que
non só se debería ter en conta a natureza ou o traballo propiamente devandito, senón
tamén cuestións como a idade, xénero ou calquera outro factor que poida facer necesaria
unha adaptación que reduza o risco nas persoas traballadoras.
O documento da Xunta de Galicia “Emplea Saludable: Guía de revitalización de la
empresa” (2017), do que xa se falou en varias ocasións neste informe, introduce ao tecido
empresarial galego no concepto e beneficios de implantar un modelo de empresa
saudable, amosándose exemplos de aplicación de boas prácticas, e ofrécese un
cuestionario de autoavaliación para que o empresariado poida coñecer o seu grao de
maduración e identificar áreas nas que podería avanzar para ser unha empresa máis
saudable. O cuestionario de avaliación tamén está dispoñible online na web
https://rse.xunta.gal/index.php/gl/autodiagnostico-emprega-saudable-cuestionario.
Tamén é necesario que as direccións das empresas sexan conscientes de que a transición
para converterse nunha empresa máis saudable é un camiño que require de
perseveranza, e enfróntase a éxitos e dificultades. De acordo con Asepeyo, Mútua
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colaboradora da Seguridade Social, as claves para o éxito dunha xestión como empresa
saudable son as seguintes 12:
1. Convencemento, apoio e implicación da Dirección na súa implantación.
2. Integrar unha cultura do benestar en todos os niveis da organización: dar voz ás
persoas empregadas e representantes en todas as fases do proceso.
3. Dispoñer dun equipo multidisciplinar encargado de crear o plan de acción.
4. Deseño de programas individuais e colectivos adaptados ás necesidades da
empresa e persoas traballadoras, dentro e fóra do horario laboral.
5. Comunicación efectiva dos programas ofrecidos pola empresa, que expliquen de
maneira motivadora os obxectivos e beneficios para a seguridade, saúde e
benestar das persoas traballadoras…. E os resultados!
6. Control, avaliación, e medición dos resultados da aplicación destes programas
mediante indicadores (iniciais e finais) que permitan evidenciar o impacto dos
devanditos programas.
7. Creación dun proceso de mellora continua instaurando programas na empresa
de longa duración, incorporando cada ano novos retos.

5.2.

RECOMENDACIÓNS XERAIS DESDE O ENFOQUE DE XÉNERO

Como ben se indica na “Guía para a elaboración de plans de igualdade nas empresas” 13,
publicada pola Xunta de Galicia en 2012, os plans de igualdade son a día de hoxe, “a
fórmula máis rigorosa e sistemática de modificar as estruturas empresariais para
incorporar de maneira efectiva o principio de igualdade”.
Os plans de igualdade son plans de empresa nos que a partir dun diagnóstico previo de
situación establécese o conxunto ordenado de medidas adecuadas para favorecer a
participación igualitaria de homes e mulleres en toda a estrutura empresarial.
Son polo tanto, o punto de arranque para conseguir a plena inserción laboral das
mulleres en igualdade de oportunidades. Estas medidas deben desenvolverse en todos
os aspectos da acción empresarial: selección de persoal, contratación, formación
equiparación salarial, promoción profesional, conciliación, condicións de traballo, saúde
laboral e protección da dignidade no traballo.

12

"Cuidando la salud de nuestras organizaciones". Silvia Calvet Márquez - Asepeyo 2016. En:
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/materialformativo/relatorios/2016_11_Traballos_Saudables_OU_CO_Silvia_Calvet_.pdf
13

"Guía para a elaboración de plans de igualdad nas empresas". Xunta de Galicia. 2012
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Trátase dunha ferramenta que permite analizar as actividades da empresa incluíndo a
perspectiva de xénero dunha maneira integral, o cal permitirá ter un nivel de conciencia
e sensibilidade maior á hora de deseñar un sistema de prevención de riscos laborais e
promoción da saúde na empresa máis inclusivo e con perspectiva de xénero.

5.3.

RECOMENDACIÓNS XERAIS DESDE O ENFOQUE DE IDADE

Baseado nos resultados de “Work. Adapted for All. Move Europe” 14, a Rede Europea para
a Promoción da Saúde no Traballo fai as seguintes recomendacións para os organismos
lexisladores, as organizacións empresariais e sindicais a nivel nacional e da UE en relación
á perspectiva da saúde desde a idade:
1. Centrarse na prevención das enfermidades crónicas no lugar de traballo.
2. Detectar as enfermidades crónicas nunha fase temperá.
3. O paradigma de pensamento debería cambiar dun “rendemento reducido” á
“retención da capacidade de traballo actual e futura”.
4. Centrarse nas capacidades e recursos do individuo e non só nas limitacións ou
restricións.
5. Abordar a discriminación contra as persoas con enfermidades crónicas.
6. Elevar a importancia e a prioridade do retorno ao traballo na axenda política.
7. Aumentar as oportunidades de emprego das persoas con enfermidades crónicas.
8. O traballo debe recompensar: o traballo debe incluír unha relación custobeneficio positiva.
9. Cooperación estreita e sistemática de todos os axentes e interesados pertinentes.
10. Abordar as lagoas de coñecementos existentes e ampliar e manter as
intervencións baseadas na evidencia e a experiencia
Aliñado con iso, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, ademais de
poñer a disposición das empresas un cuestionario de autoavaliación online 15 moi sinxelo
para establecer unha boa xestión da idade na empresa, propón enfocar a promoción da
saúde no lugar do traballo desde unha tripla vertente:

14

https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2018/04/23/brussels_declaration.pdf

15

http://cuestionariospst.insst.es/pst/pub/verRellenarCuestionario1-ES.do
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Adaptación da contorna
de traballo
•Avaliación de riscos na
que se teña en conta a
diversidade.
•Aplicación da
ergonomía no deseño
dos postos.
•Melloras organizativas:
distribución e selección
de tarefas axustadas ás
capacidades. Horarios
de traballo flexibles.
•Adaptación de
aspectos concretos dos
postos de traballo en
función das
capacidades e
necesidades.

Promoción de hábitos
saudables dentro e fóra
do traballo
•Xestión de problemas
médicos agudos e
recuperación de
enfermidades ou
lesións.
•Actividade física.
•Condutas saudables:
alimentación, redución
de substancias nocivas
(alcol e tabaco
principalmente).
•Calidade do descanso.
•Xestión do estrés,
relaxación.

Cultura anti-idade
•Motivación, respecto,
confianza, información
e participación.
•Procesos de
contratación centrados
nas capacidades e
experiencia.
•Desenvolvemento
profesional no
contexto de toda a
carreira profesional.
•Plantexamentos
interxeracionais.
Transferencia de
coñecementos.
•Aspectos formativos:
mantemento da
competencia
profesional. Aproveitar
a experiencia.
•Medidas de
acompañamento e
transición á xubilación.

Figura 5: Intervencións de xestión da idade.
Fonte: “Guía para la gestión de la salud, del bienestar y la adaptación del puesto de trabajo en trabajadores
de mayor edad” INSST (2019) 16

5.4.

BOAS PRÁCTICAS NAS ACTIVIDADES EMPRESARIAIS

A partir da análise das boas prácticas desenvolvidas por máis de 35 empresas do
panorama industrial galego e español, que operan en distintos sectores, xeografías, e
teñen diferentes tamaños, e do estudo de distintas guías e manuais, con especial
recoñecemento ao descrito no documento anterior, a “Guía para la gestión de la salud,
del bienestar y la adaptación del puesto de trabajo en trabajadores de mayor edad” do
INSST, identificáronse 187 boas prácticas e recomendacións. Estas accións clasificáronse
en 24 temas diferentes, os cales se agrupan en 5 categorías.

16

https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+de+la+salud,+del
+bienestar+y+la+adaptaci%C3%B3n+del+puesto.pdf/68839323-1e52-45a5-8a9c-03e7c519f530
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En cada unha das series de accións, sinálase [entre corchetes] o grupo sobre o que poden
ter maior impacto positivo e o plano do esquema da OMS no que se encadran
prioritariamente (sen prexuízo de achegar valor a calquera dos outros planos).
Os colectivos de impacto prioritario da medida son as mulleres [xénero], e persoas de
máis 55 e máis anos [idade]. Os planos, que xa se describiron no apartado 4.1.3 son: o
ambiente físico do traballo [ambiente físico]; o ambiente psicosocial do traballo
[psicosocial]; os recursos persoais de saúde [recursos persoais]; e a participación da
empresa na comunidade [comunidade].
En calquera caso, como se sinalou ao longo deste documento, son prácticas que tenden
á inclusión das persoas, e polo tanto, moitas das mesmas, son aptas de beneficiar a
calquera traballador e traballadora.
As 5 categorías que engloban o conxunto das boas prácticas e recomendacións son as
seguintes:
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Gobernanza con orientación ás persoas
o

Xestión como persoas.

o

Política ética.

o

Política de contratación.

o

Igualdade de xénero.

o

Prevención e redución dos riscos psicosociais.

o

Transición á xubilación.

Actividades nas operacións: organización, equipamento e contorna
o

Flexibilidade organizacional.

o

Mellora das instalacións.

o

Adecuación do posto de traballo ao perfil da persoa traballadora.

o

Melloras na ergonomía do posto de traballo.

o

Plans de seguridade viaria.

Promoción da saúde e o benestar
o

Promoción de hábitos de alimentación.

o

Prevención e tratamento do tabaquismo e da adición ao alcol e outras
substancias.

o

Promoción da actividade física e do deporte dentro e fóra do lugar de traballo.

o

Promoción de hábitos posturais e coidado de corpo e mente.

o

Saúde cardiovascular.

o

Recursos para a xestión do estrés e da ansiedade.

o

Campañas de prevención de cancros.

o

Promoción da condución segura e sostible na contorna laboral e extralaboral.

o

Vixilancia da saúde individualizada e campañas de prevención e concienciación
específicas.

Formación
o

Eliminación de obstáculos que impiden ou dificultan o acceso á formación.

o

Adaptación de contidos e metodoloxía formativa ás necesidades específicas de
todas as persoas traballadoras.

o

Participación activa na formación da empresa.

Accións ambientais e de RSE na Comunidade
o

Accións ambientais.

o

Accións de RSE na comunidade.
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5.4.1. Gobernanza con orientación ás persoas
1. Xestión como persoas: esta serie de boas prácticas e recomendacións son,
quizais, as máis básicas, pero son imprescindibles para empezar a cimentar unha
empresa saudable. Son un conxunto de aspectos transversais que teñen que ver
coa maneira na que se concibe o modelo de negocio e a relación coas persoas
que forman parte da organización.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Xestión adecuada do cociente de produtividade, sen impoñer produtividades
imposibles a propósito.

•

Dar estabilidade laboral, na medida do posible con contratacións fixas.

•

Ofrecer soldos dignos que permitan vivir e desenvolver un proxecto vital.

•

Non considerar ás persoas como “recursos” humanos senón como persoas.

•

Introducir entre os valores da empresa a seguridade, a saúde e o benestar.

•

Antepoñer a política de seguridade e saúde laboral a calquera cuestión de
incremento de produtividade.

•

Promover horarios de traballo razoables.

•

Promover o dereito á desconexión dixital fóra do horario laboral. De feito, a
Lei de Protección de datos esixe ás empresas contar cun protocolo de
desconexión.

•

Levar a cabo un liderado exemplar. Comprometerse con feitos día a día coa
saúde e benestar das persoas traballadoras.

2. Política ética: este aspecto ten que ver coa promoción dunha cultura ética e
responsable na organización. Esta pódese sintetizar nun documento público,
pero o máis importante é que realmente estea embebida no día a día da empresa
e guíe as decisións empresariais.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Definir (e publicar) un código de conduta.

•

Establecer un código ético empresarial.

•

Redactar unha política de RSE.

3. Política de contratación: esta serie de accións están encamiñadas a establecer
unha política de contratación e uns procesos de selección que garantan a
igualdade de oportunidades aos postos dispoñibles, independentemente da
idade e/ou xénero do candidato/a.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Realizar un diagnóstico sobre a igualdade de oportunidades na empresa.

•

Usar os dous xéneros gramaticais e linguaxe neutra na descrición da oferta
de traballo.

•

Utilizar palabras inclusivas na descrición dos postos de traballo, sen utilizar
ningún tipo de rumbo perceptual. Por exemplo, demostrouse que palabras
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como “determinación” ou “agresivo” predispoñen de forma negativa ás
mulleres, mentres que palabras como “coordinación de equipos” ou
“colaboración” fan que se sintan máis cómodas.
•

Garantir que as canles de recrutamento non establecen filtros ou barreiras en
función de idade ou xénero.

•

Ser empresas moito máis proactivas á hora de que as mulleres e as persoas
de máis idade se postulen a determinados postos, buscando ese talento e
convidándoas a presentarse.

•

Dar máis visibilidade ao talento minoritario nas canles de comunicación e
redes sociais habituais das empresas, de forma que a persoa que postula se
sinta identificada.

•

Establecer o currículo vitae cego.

•

Valorar as solicitudes en base a criterios obxectivos previamente definidos e
garantir a imparcialidade nas entrevistas, centrándose nas competencias para
o posto e non expondo cuestións como estado civil, maternidade, etc.

•

Non esixir límites de idade nas ofertas de traballo. [idade]

•

Ampliar e diversificar as fontes de recrutamento organizativo, non indo
sempre ás mesmas contornas (por exemplo, sempre a contornas
universitarias).

•

Levar a cabo procesos de selección nos que a igualdade de perfil técnico
prevaleza (como último criterio de selección) na contratación de mulleres e
de persoas maiores de 40 anos.

4. Igualdade de xénero: estas boas prácticas están encamiñadas a promover a
igualdade de trato e oportunidades, especialmente por cuestións de xénero.
[xénero / psicosocial]
•

Elaboración e publicación dun Plan de igualdade independentemente de que
a lexislación obrigue á empresa ou non.

•

Facer explícito o compromiso da Dirección para aplicar con feitos, de maneira
práctica e efectiva o Plan de igualdade.

•

Reflexionar e deseñar unha política de igualdade e antidiscriminación.

•

Realizar un compromiso público coa igualdade de oportunidades, tamén nos
postos directivos.

•

Elaborar requisitos de promoción interna obxectivos e neutros por razón de
xénero.

•

Estratexia de fenda salarial cero.

•

Formación sobre uso de linguaxe non sexista.

•

Comunicacións mediante cartelería sobre a igualdade.

•

Un número determinado de días de permiso anuais a disposición das mulleres
para flexibilizar a súa xornada ou lugar de traballo para o caso de ter molestias
derivadas da menstruación.
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•

Permitir que durante a xornada laboral as mulleres en situación de lactación
materna poidan sacarse o leite, e desta forma seguir coa mesma se así o
deciden.

5. Prevención e redución dos riscos psicosociais: a medición e análise dos factores
de risco psicosociais aos que está sometido o persoal é imprescindible para
coñecer o estado e a saúde xeral da empresa e permite desenvolver accións
específicas orientadas a colectivos ou a persoas concretas. Trátase de obter a
saúde social, emocional e mental das persoas traballadoras.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Avaliacións psicosociais periódicas ao persoal. Séguese detectando que nas
avaliacións de riscos laborais das empresas non se realizan avaliacións
específicas de riscos psicosociais.

•

Plan de mellora da detección e seguimento de factores psicosociais.

•

Enquisas de clima laboral.

•

Sistemas de estudo e seguimento do estrés profesional.

•

Plan de acción para previr o estrés laboral.

•

Procedemento para afrontar os casos de acoso laboral.

•

Procedemento para a resolución de conflitos.

6. Transición cara a xubilación: esta serie de boas prácticas teñen que ver con ese
momento que nos chega a todas as persoas no que abandonamos a vida laboral
despois de moitos anos de dedicación. A preparación para a xubilación é un
aspecto clave para o benestar mental e social dos traballadores e traballadoras
de máis idade.
[idade / psicosocial]
•

Dispoñer dun plan de transición á xubilación claro, coherente, consensuado,
e dispoñible para toda a empresa.

•

Levar a cabo xubilacións graduadas e adaptadas ás necesidades, de maneira
que se a persoa o desexa poida ser empregada temporalmente.

•

Facilitar asesoramento psicolóxico aos traballadores e traballadoras que
preparan a súa situación de xubilación.

•

Proporcionar asistencia na procura de recursos e actividades para suplir o
baleiro do tempo traballado.

•

Facilitar a transmisión de coñecementos e a experiencia que o traballador/a
teña, en particular ás persoas máis novas do persoal. Isto poderíase levar a
cabo cando a persoa estea xa xubilada.
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5.4.2. Actividades nas operacións: organización, equipamento e contorna
1. Flexibilidade organizacional: esta serie de boas prácticas son aptas para todo o
persoal, pero poden ter efectos especialmente positivos baixo o enfoque de
idade. Non só porque é o lóxico desde un punto de vista da produtividade, senón
que tamén inciden positivamente en factores psicosociais de risco.
[idade / ambiente físico e psicosocial]
•

Estratexias organizativas que adapten os ritmos, descansos e quendas ás
condicións físicas e á idade da persoa traballadora.

•

Realización de pequenas pausas (1-3 min) para previr que a fatiga se acumule.
[idade]

•

Aumentar as pausas de traballo, especialmente nas actividades con
demandas elevadas de carga física.

•

Diversificación ou enriquecemento de traballo: realización de operacións
sucesivas diferentes que pertenzan a unha ou a varias actividades para reducir
a monotonía do traballo.

•

Realización de rotacións dos traballadores e traballadoras a actividades con
demandas de carga física variadas.

•

Adecuación da organización do traballo ás características particulares e
variables no tempo das persoas: envellecemento, condición física,
habilidades, preferencias de conciliación, estado psicosocial.

•

Flexibilización de horarios para poder conciliar a vida persoal ou familiar.

•

Incorporación de medidas de flexibilización na organización do traballo para
a xubilación: contrato substitución, xubilación parcial, redución da xornada de
traballo. [idade]

•

Organización das quendas de traballo para que as persoas de 55 ou máis anos
non traballen en quenda de noite. [idade]

•

Organización de quendas e establecer rotacións para facilitar a conciliación
periódica da vida persoal.

2. Mellora das instalacións: estas accións están relacionadas co ambiente físico do
traballo, isto é, coa adecuación das instalacións ás condicións específicas dos
colectivos de estudo, así como co mantemento das boas condicións en aspectos
particulares.
[idade, xénero / ambiente físico]
•

Deseño específico das instalacións e das condicións ambientais tendo en
conta aspectos de iluminación, temperatura e ruído.

•

Utilización de niveis de iluminación maiores que os que serían suficientes para
persoas máis novas. [idade]

•

Incremento dos decibelios nos sinais auditivos, e se é posible, uso simultáneo
de claves visuais e auditivas.
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•

Redución dos sons irrelevantes da contorna para facilitar a detección dos
importantes. Coidado especial para evitar cegamentos e reflexos.

•

Plan de prevención de exposición a contaminantes ambientais. [xénero]

•

Existencia dun espazo adecuado, privado, pechado, e a poder ser cunha
neveira para que as mulleres en situación de lactación materna poidan sacarse
o leite e seguir coa mesma se así o deciden. [xénero]

•

Plan de seguimento e mellora da calidade do aire.

•

Guía de boas prácticas en limpeza e desinfección.

3. Adecuación do posto do traballo ao perfil da persoa traballadora: aínda que é
habitual avaliar as condicións e riscos de cada un dos postos traballos por un lado
e realizar os recoñecementos de saúde das persoas por outro, aínda non é tan
habitual cruzar a información para facer a adecuación entre persoa e posto e
tendo en conta o factor xénero e idade.
[idade, xénero / ambiente físico]
•

Contemplación nas avaliacións de riscos dos factores inherentes ao xénero e
idade.

•

Adecuación entre persoa traballadora e posto de traballo.

•

Reunións técnicas de adaptación da persoa ao posto.

•

Programas de ergonomía e empregabilidade preventiva: avaliacións de carga
física, postural, carga mental e organización do traballo.

•

Análise de aptitude dos traballadores/as por segmentos corporais.

•

Cambio dos operarios/as de posición nas máquinas.

•

Sistema de dinámicas de alertas ligadas ao traballo.

•

Adecuación

da

planificación

da

actividade

preventiva

incluíndo

prioritariamente un programa de vixilancia de saúde específica.
•

Realización de exames de saúde segundo o risco específico do posto de
traballo e tendo en conta o xénero e idade da persoa.

•

Proporcionar equipos de protección individual (EPI) tendo en conta o xénero
da persoa traballadora. [xénero]

4. Melloras na ergonomía do posto do traballo: este grupo de accións está
directamente relacionado co grupo anterior, e comprende unha serie de
consideracións relativas ao deseño dos postos de traballo e as ferramentas que
se utilizan.
[idade, xénero / ambiente físico]
•

Análise e deseño ergonómico dos postos de traballo tendo en conta o factor
xénero e idade da persoa traballadora.

•

Mellora continua dos postos de traballo, incluíndo aspectos técnicos e
ergonómicos.

•

Adecuación do tamaño, forma e textura de obxectos para que sexan fáciles
de accionar, coller, soster e/ou inspeccionar. [idade]
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•

Utilización de mangos flexibles / regulables ou ferramentas adaptadas ao tipo
de tarefa que se realice. [idade]

•

Evitar tarefas que esixan cambios constantes na distancia á que se mira.
[idade]

•

Evitar tarefas repetitivas e posturas forzadas.

•

Adaptación da altura de traballo ás dimensións corporais da persoa e ao tipo
de tarefa que realiza.

•

Permitir alternar entre a postura de pé e sentada para facer a mesma tarefa
ou outras similares.

•

Evitar no posible as posturas de xeonllos ou en crequenas de maneira
repetida ou sostida. [idade].

•

Redución do uso de forza requirido ao utilizar controis ou ferramentas.

5. Plans de seguridade viaria: neste grupo encádranse as accións que teñan que ver
coa implantación por parte da empresa de plans específicos de seguridade viaria.
[idade / ambiente físico, psicosocial]
•

Programa de seguridade viaria.

•

Xornadas de seguridade no transporte.

•

Disposición dunha frota de vehículos renovada: ABS, aire acondicionado, etc.

•

Mantemento adecuado dos vehículos e revisións internas mensuais.

•

Plan de seguridade viaria e mobilidade sostible.

•

Cumprimento de todas as normas en materia de seguridade e medio
ambiente ao volante.

5.4.3. Promoción da saúde e benestar
1. Promoción de hábitos de alimentación: trátase de levar a cabo accións na
empresa para promover unha alimentación máis saudable entre as persoas do
seu persoal. Isto inclúe desde a formación máis teórica a través de charlas e
accións de sensibilización, ata a posta a disposición dos empregados/as de
alimentos máis saudables nas cantinas da empresa ou nas máquinas de vending.
[idade, xénero / recursos de saúde]
•

Deseño de menús saudables para comedores.

•

Realización de talleres de alimentación saudable.

•

Xornada de información sobre bos hábitos de alimentación saudables.

•

Promoción da dieta mediterránea / atlántica.

•

Celebración do día mundial da diabetes.

•

Campaña especial para reducir a obesidade.

•

Concurso “Alcanza o teu peso ideal”.

•

Campaña IMC>30, costeando consultas con nutricionistas.

•

Promover acordos con bares e restaurantes da zona para ofrecer menús do
día saudables e variados.
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•

Semana da saúde con almorzos saudables e charlas.

•

Implantación de almorzo e comida saudable.

•

Realización de talleres de cociña saudable.

•

Froita gratis a disposición no traballo.

•

Máquinas de vending con alimentos máis saudables.

•

Dispoñer de dispensadores de auga fresca.

2. Prevención e tratamento do tabaquismo e da adición ao alcol e outras
substancias: estas accións están centradas na prevención de adiccións comúns
coma o tabaquismo ou o alcoholismo. Trátase de campañas que pretenden
concienciar, previr, e no seu caso, tratar a adicción para que sexa abandonada sen
recaídas.
[idade / recursos de saúde]
•

Campaña para deixar de fumar.

•

Programas para deixar de fumar e evitar recaídas.

•

Charla informativa sobre o consumo de alcol.

•

Tratamento do tabaquismo e do consumo excesivo de alcol.

•

Xornada de sensibilización sobre a exposición ao fume do tabaco.

•

Xornada de sensibilización sobre o consumo de alcol, drogas, medicamentos,
distraccións do soño, etc.

3. Promoción da actividade física e do deporte dentro e fóra do lugar de traballo:
trátase de promover unha actividade física regular tanto na contorna laboral
como na vida privada dos traballadores/ as.
[idade, xénero / recursos de saúde]
•

Programa específico de actividade física semanal para mulleres (menopausa).
[xénero]

•

Programa de concienciación: actividade física, hábitos saudables, prevención
de hábitos tóxicos.

•

Promoción do deporte: 100 €/mes por persoa (contra factura) para utilizar en
polideportivos, ximnasios, etc.

•

Habilitar espazos para a práctica deportiva.

•

Establecer convenios con ximnasios ou instalacións deportivas externas.

•

Organización de torneos deportivos: ciclismo, fútbol, pádel, natación,
sendeirismo, etc.

4. Promoción de hábitos posturais e coidado do corpo e mente: accións orientadas
á prevención e coidado dos trastornos músculo-esqueléticos, moi habituais no
sector industrial e principalmente nas persoas traballadoras de máis idade e nas
mulleres e de coidado da mente.
[xénero, idade / recursos de saúde]
•

Campaña de detección e prevención de sobreesforzos.
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•

Plan de lumbalxia e TMS.

•

Taller de coidado de costas.

•

Taller de saúde postural.

•

Taller de pilates.

•

Mindfulness.

•

Prevención de patoloxía osteomuscular do membro superior.

•

Equipos de asistencia física mediante exoesqueletos.

•

Desenvolvemento dun programa de fisioterapia no posto de traballo.

•

Fisiocoaching: actuacións individualizadas e voluntarias de educación
postural para cada traballador/a.

•

Realización de formación específica para os traballadores e traballadoras para
previr lesións: levantamento de cargas, uso de maquinaria, etc.

•

Manual de estiramento específico de estiramentos segundo a tarefa e
exercicios xerais con diferentes niveis de adestramento.

•

Folla de cada posto de traballo con exercicios de estiramento específicos.

•

Deseño e disposición dun “recuncho de quecemento” ou sala de
fisiocoaching con pequenos aparellos deportivos para posibilitar exercicios
de estiramento en pausas / tempos de descanso.

5. Saúde cardiovascular: esta serie de boas prácticas ten que ver coa vixilancia da
saúde, especialmente con aspectos cardiovasculares, os cales son un factor de
risco a ter en conta nas persoas de máis idade.
[idade / recursos de saúde]
•

Instalación de espazos cardiosaudables.

•

Estimación do risco cardiovascular: revisións, incluíndo estudos xenéticos.

•

Campañas especiais para reducir hipertensión.

•

Saúde cardiovascular e detección precoz da HTA.

•

Vinilos nas instalacións recomendando boas prácticas: uso de escaleiras, non
consumo de tabaco, alcol, menos sal, tratar de manter o peso óptimo, 30 min
de exercicio ao día, etc.

•

Cartelería específica.

6. Recursos para a xestión do estrés e da ansiedade: a empresa tamén pode poñer
a disposición do persoal recursos para mellorar a xestión das situacións de estrés.
Este tipo de accións deben considerarse como unha forma reactiva de solucionar
problemas puntuais, sendo necesario que se indague para identificar as razóns
subxacentes que provocan estes estados.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Curso de técnicas de manexo de estrés.

•

Talleres de mindfulness.
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•

Establecemento da “Área da felicidade” entre as divisións estratéxicas da
empresa.

•

Redacción dun “Decálogo da felicidade”.

•

Programa de redución do estrés a través da conexión coa natureza.

7. Campañas de prevención de cancros: accións destinadas á prevención dos
cancros máis habituais, mediante a información de boas prácticas e/ou mediante
campañas de detección precoz.
[idade, xénero / recursos de saúde]
•

Detección precoz de cancro de colon en persoas de máis de 50 anos. [idade]

•

Recomendacións para analizar o risco do cancro de colon. [idade]

•

Detección precoz de cancro de mama en mulleres de máis de 50 anos.
[xénero]

•

Detección precoz de cancro de cérvix en mulleres de máis de 50 anos.
[xénero]

•

Revisións médicas específicas para a prevención do cancro de mama e útero.
[xénero]

•

Revisións xinecolóxicas anuais. [xénero]

•

Revisión da próstata. [idade]

•

Xornadas de prevención do cancro de mama: charlas, taller con técnicas
autoexplorativas, probas médicas gratuítas. [xénero].

8. Promoción da condución segura e sostible na contorna laboral e extralaboral: a
existencia deste tipo de iniciativas ten importancia desde o punto de vista da
mellora da sinistralidade, pero tamén desde o punto de vista da preocupación
que amosa a empresa ante as persoas traballadoras. Neste grupo encádranse as
accións que teñan que ver coa mellora das destrezas para a condución.
[idade / recursos de saúde]
•

Curso de hixiene postural no posto de condución.

•

Formación en condución segura.

•

Cumprimento de todas as normas en materia de seguridade e medio
ambiente ao volante.

•

Información aos traballadores e traballadoras sobre as normas de
mantemento dos vehículos.

•

Prover dunha botella de auga a cada chofer da área de loxística en cada
traxecto.

9. Vixilancia da saúde individualizada e campañas de prevención e concienciación
específicas: accións e boas prácticas que teñen como obxecto a prevención e
tratamento de enfermidades comúns pero específicas de certos colectivos.
[idade, xénero / recursos de saúde]

49

BOAS PRÁCTICAS E RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS PARA A INCORPORACIÓN DOS HÁBITOS
SAUDABLES NA POBOACIÓN TRABALLADORA

•

Mellora da vixilancia da saúde incorporando marcadores en función de idade,
xénero e características particulares.

•

Detección e intervención individual sobre colectivos específicos de risco.

•

Programas específicos de concienciación e vixilancia de enfermidades propias
da muller. [xénero]

•

Sesións de formación sobre os diferentes estados fisiolóxicos polos que
atravesa a muller ao longo da súa vida (embarazo, lactación, menstruación,
menopausa). [xénero]

•

Medidas que protexen a maternidade. [xénero]

•

Programa de saúde visual. [idade]

•

Campaña de prevención de glaucoma.

•

Programa de prevención da osteoporose. [xénero]

•

Campaña específica para o coidado da pel.

•

Campaña específica para coidar a audición. [idade]

•

Campaña para a detección precoz de trastornos de ansiedade e/ou
depresión.

•

Programas específicos para evitar alteracións no sono. [idade]

•

Campañas específicas de concienciación sobre a vacinación.

•

Charla informativa sobre as consecuencias da automedicación e a medicación
crónica.

5.4.4. Formación
1. Eliminación de obstáculos que impiden ou dificultan o acceso á formación: a
formación é un alicerce fundamental no desenvolvemento laboral e persoal de
calquera persoa. Por iso é fundamental garantir que poidan acceder todos os
colectivos, independentemente da idade ou xénero.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Eliminar as restricións de idade e xénero no acceso á formación na empresa.
Ofrecer a formación a todos os traballadores e traballadoras.

•

Definir as oportunidades de formación como parte integral dos plans de
carreira e non soamente como especificacións dun posto de traballo.

•

Realizar unha revisión continuada das necesidades formativas dos
empregados e empregadas, con independencia da súa idade e xénero. Usar
esta revisión para elaborar a estratexia e os plans formativos. Garantir que
para a detección de necesidades formativas téñase en conta aos propios
traballadores e traballadoras.

•

Tomar en consideración os intereses, a motivación e a dispoñibilidade das
traballadoras e dos traballadores da empresa para axustar os contidos,
persoas destinatarias, os horarios, etc.
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•

Realizar a detección de necesidades formativas a través dun estudo en que
se diferencien as necesidades presentes e futuras das mulleres e dos homes
de todas as categorías e departamentos da empresa, e se definan as principais
dificultades coas que se atopan para responder a estas necesidades.

•

Elaborar un plan de acción para incluír a igualdade de oportunidades e a
perspectiva de idade e xénero no deseño e a aplicación das accións
formativas na empresa.

2. Adaptación de contidos e metodoloxía formativa ás necesidades específicas de
todas as persoas traballadoras: estas boas prácticas teñen que ver coa forma na
que se organizan as formacións, os medios utilizados, a velocidade adecuada de
aprendizaxe, etc. para garantir que todo o mundo poida seguilas de maneira
óptima.
[idade, xénero / psicosocial]
•

Formar e seleccionar persoal formador especialmente preparado e
capacitado para a formación de alumnado de diversas idades.

•

Axustar a velocidade de aprendizaxe.

•

Valorar, segundo o tipo de curso e as circunstancias, se é preferible realizar
unha formación entre iguais ou unha formación conxunta entre persoas nova
e as de máis idade.

•

Garantir que o material de aprendizaxe estea organizado e ben estruturado
para reducir a complexidade do mesmo.

•

Expor contidos formativos que teñan como obxectivo eliminar a segregación
ocupacional

en

especialidades,

sectores

ou

profesións

con

alta

representación de mulleres ou de homes. [xénero]
•

Procurar impartir a formación dentro da xornada laboral para ofrecer as
mesmas posibilidades de acceso a todas as persoas do persoal, incluídas
aquelas que teñen responsabilidades familiares.

•

Incluír, entre os contidos transversais, formación específica sobre a igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes e entre diferentes xeracións.
[xénero]

•

Incorporar os módulos sobre saúde laboral e xénero na formación sobre
prevención de riscos laborais dirixida a todo o persoal. [xénero]

•

Adecuar para os traballadores/as de máis idade os materiais entregados:
tamaño de letra, contraste de cores.

•

En caso de formación online, asegurarse de que todo o persoal teña acceso e
saiba acceder aos contidos.

3. Participación activa do persoal na formación da empresa: a experiencia das
persoas traballadoras de máis idade pode considerarse como un activo moi
valioso no proceso de formación da empresa.

51

BOAS PRÁCTICAS E RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS PARA A INCORPORACIÓN DOS HÁBITOS
SAUDABLES NA POBOACIÓN TRABALLADORA

[idade / psicosocial]
•

Organizar sesións formais e informais nas que os traballadores e traballadoras
de 55 ou máis idade transmitan os seus coñecementos e experiencia.

•

Promover ás persoas traballadoras de máis idade como fonte de
coñecemento organizativo (por exemplo, na creación de repositorios de
información, boas prácticas, etc.).

•

Apadriñamentos, nos que o persoal máis novo poden actualizar ás persoas
maiores en aspectos novos, e á súa vez, estas poden ensinarlles trucos,
recursos ou contarlles sobre a súa experiencia.

5.4.5. Accións ambientais e de RSE na comunidade
1. Accións ambientais: este tipo de accións mostran unha preocupación por parte
da organización sobre a contorna ambiental na que opera a empresa, e polo
tanto, percíbense por parte das persoas da organización como accións que
protexen o medio no que habitan.
[comunidade]
•

Disposición dunha política ambiental rigorosa e esixente.

•

Cálculo da pegada de carbono da organización e desenvolvemento de
accións comprometidas coa redución das súas emisións.

•

Xornada de plantación de árbores.

2. Accións de RSE na comunidade: este tipo de accións amosan unha preocupación
por parte da organización sobre a comunidade na que opera a empresa, e polo
tanto, percíbense por parte das persoas da organización como accións que
axudan a outras persoas da súa comunidade e ao desenvolvemento
socioeconómico do seu territorio.
[comunidade]
•

Voluntariado corporativo.

•

Plans de integración de persoas accidentadas.

•

Acollida de estudantes en prácticas.

•

Compartir boas prácticas con outras organizacións.
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Obsérvase na relación anterior de accións propostas para a promoción de hábitos
saudables na poboación traballadora que moitas delas dan resposta aos ámbitos de
actuación que as persoas expertas identifican como áreas onde debería enfocarse esta
promoción e coas actuacións e medidas que serían máis idóneas.

Ámbitos de actuación dentro do sector nos que debería enfocarse a promoción de
hábitos saudables

Hábitos posturais, estiramentos e exercicios de quecemento

86,7%

Prevención e loita fronte adicións (consumo de tabaco, drogas
e/ou bebidas alcohólicas)

66,7%

Hábitos alimentarios saudables

66,7%

Saúde social, emocional e mental

53,3%

Práctica de actividade física ou de deporte fóra do traballo

46,7%

Hixiene persoal e descanso

46,7%

Condución segura no entorno laboral e extralaboral

40,0%

Actitude cara o envellecemento

20,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as
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Actuacións ou medidas que serían máis idóneas para que as impulse a empresa na
promoción de hábitos saudables

Aumentar ou manter un entorno de traballo
positivo e un bo clima laboral

66,7%

Sensibilizar acerca do impacto que teñe as adicións
ao consumo de substancias, tanto no ámbito
persoal, laboral como social

60,0%

Axudar a xestionar o estrés e o malestar emocional
e as súas consecuencias fisiolóxicas

60,0%

Facilitar recursos e medios para que os
traballadores/as poidan ser e sentirse útiles e
produtivos no entorno laboral a calquera idade

53,3%

Capacitar aos traballadores/as para realizar dietas
máis saudables

46,7%

Formar aos mandos da empresa para que poidan
levar a práctica o desenvolvemento dun entorno
laboral saudable

46,7%

Sensibilizar sobre a alimentación no rendemento
laboral e na saúde en xeral

40,0%

Sensibilizar sobre a importancia da actividade física
no rendemento laboral e na saúde en xeral

40,0%

Xestionar o retorno ao traballo despois dunha
ausencia prolongadas tras un accidente ou
enfermidade

40,0%

Sensibilizar sobre a alimentación no rendemento
laboral e na saúde en xeral

33,3%

Mellorar os hábitos de actividade física dos
traballadores/as

26,7%

Promover servizos que poidan servir de apoio a
aquelas persoas traballadoras cun problema de
adición

26,7%

Capacitar aos traballadores/as para realizar
exercicios físicos

20,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: IDEARA SL. Resultados panel de expertos/as
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6. EXPERIENCIAS DE HÁBITOS SAUDABLES NO TECIDO
EMPRESARIAL
Preséntanse a continuación casos de éxito e distintas experiencias de hábitos saudables
levadas a cabo por empresas do sector industrial e que poden ser de interese para o
tecido industrial galego. Son empresas de distintos tamaños que operan en distintos
subsectores ou ámbitos:
Agroamb Prodalt, S.L.: PEME no ámbito rural. Industria de xestión de residuos. Boas
prácticas destacadas que inciden na contorna psicosocial do traballo (política de
contratación, conciliación da vida persoal), ambiente físico do traballo (ergonomía), e
desenvolvemento da comunidade. Impacto en xénero e persoas de 55 ou máis anos.
FINSA, S.A.: Multinacional da industria madeireira. Boas prácticas destacadas en
gobernanza e forma de medir o éxito; ambiente físico do traballo; robotización das
actividades; programas específicos de xénero; equipos de liderado en hábitos saudables;
tranquilidade económica. Impacto en xénero e persoas de 55 ou máis anos.
DHG Robótica, Automatización y Mantenimiento Industrial, S.A.: Empresa mediana
en ámbitos industrializados. Boas prácticas destacadas que inciden na contorna
psicosocial do traballo (diminución do estrés e da ansiedade laboral) e nos recursos
persoais da saúde no traballo (promoción da actividade física). Impacto en xénero e
persoas de 55 ou máis anos.
PSA Groupe: Empresa multinacional na industria da automoción. Boas prácticas
destacadas que inciden no ambiente físico do traballo (vixilancia da saúde, prevención
de lesións, e adaptación posto – traballador/a). Impacto en persoas de 55 ou máis anos.
Larsa S.A.: Empresa nacional agroindustrial. Boas prácticas destacadas que inciden nos
recursos persoais da saúde no traballo (alimentación saudable) e na contorna psicosocial
do traballo (política de gobernanza integral e acreditación da mesma). Impacto en xénero
e persoas de 55 ou máis anos.
Caparrós Nature S.L.: Empresa nacional mediana da industria da alimentación. Boas
prácticas destacadas en gobernanza; igualdade na empresa; seguridade viaria no
escenario laboral; e promoción de hábitos saudables. Impacto en xénero e persoas de 55
ou máis anos.
Votorantim Cimentos.: Empresa multinacional dedicada á industria da construción.
Boas prácticas destacadas en saúde cardiovascular; e seguridade no transporte. Impacto
en persoas de 55 ou máis anos.
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6.1.

CASO 1: AGROAMB PRODALT, S.L. - ENFOQUE SAUDABLE DESDE A
SÚA ESENCIA

Agroamb é unha empresa situada en Castro do Rei (Lugo) dedicada á valorización e
xestión de residuos do tecido agroalimentario galego para o sector agrícola.
http://agroamb.com.

O caso de Agroamb é o de moitas pequenas empresas, nas que a súa Dirección xestiona
e promove de maneira innata (“porque é o lóxico”) accións que repercuten positivamente
na saúde das persoas traballadoras que forman parte da organización. Son, moitas veces,
prácticas embebidas na cultura da empresa, que non están recollidas formalmente en
procedementos escritos pero que forman parte da súa identidade.
Política de contratación:
• Idade: a empresa está aberta á incorporación de persoas á organización
independentemente da súa idade. Incorporaron nos últimos anos varias persoas
de arredor de 60 anos. A estas persoas realízaselles un seguimento individual e
un plan de desenvolvemento persoal, tratando de aproveitar a experiencia que
teñen nos últimos anos da súa carreira profesional.
•

Xénero: a política de recursos humanos e xestión de talento demóstrase tamén
no compromiso da empresa para lograr que en 2025 o 50% dos postos de
responsabilidade estean ocupados por mulleres. Asómesmo, nun sector e
territorio marcadamente masculinizado, queren mellorar as oportunidades
laborais das mulleres. Para iso, melloraron o procedemento de contratación e
partindo dun CV cego, a igualdade de competencias e idoneidade para o posto,
seleccionan a mulleres. Esta práctica foi incorporada pola Rede Española de Pacto
Mundial ao seu catálogo online de boas prácticas aliñadas cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible. (https://compactlink.pactomundial.org/plataformabuena-practica?bbpp=644322)

57

EXPERIENCIAS DE HÁBITOS SAUDABLES NO TECIDO EMPRESARIAL

Facilidades durante a lactación:
Ademais de, loxicamente os dereitos estipulados na lexislación, a empresa permite a
flexibilización de horarios cando a nai reintégrase ao traballo, as saídas durante a xornada
laboral, etc. para facilitar, no caso de que así o desexe, a prolongación da lactación
materna.
Facilidades para a conciliación da vida laboral, persoal e familiar:
• Pódese flexibilizar o horario de traballo ou mesmo teletraballar (se o posto así o
permite) en caso de necesidade de coidados de persoas dependentes e
independentemente do xénero da persoa traballadora.
• Axúdase á conciliación da vida persoal mesmo en caso de traballar a quendas.
Despois de procesos de diálogo e de coñecer as necesidades das persoas
traballadoras, pódense establecer modificacións e alternancias nas quendas de
traballo. Desta maneira facilítase que as persoas que teñen interese poidan levar
a cabo actividades de desenvolvemento persoal e lecer de forma periódica nos
horarios nos que se adoitan ofertar as mesmas (por exemplo, clases de baile, ioga,
ximnasia, etc.)
Coidado da ergonomía no posto de traballo:
•

Ofrécense cursos anuais en hixiene postural para persoas de 55 ou máis anos.

•

Subministro de mobiliario (cadeira de traballo) en caso de necesidade de
teletraballar.

Desenvolvemento da comunidade:
Agroamb está moi apegada ao territorio no que se sitúa, e polo tanto realiza múltiples
accións que repercuten no desenvolvemento socioeconómico da rexión e das que se
poden beneficiar os traballadores e as traballadoras e a comunidade:
• Actividades de psicoloxía e dinamización coa terceira idade.
• Estudo coa Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega sobre os
antigos camiños reais na zona.
• Patrocinio do disco “Terra Chá KIBITKA + Xúa” editado por Inquedanzas Sonoras
(en homenaxe á musica chairega e aos seus poetas –Manuel María e Xosé Ramón
Crecente Vega).
• Patrocinio de concertos con músicos rusos no ámbito rural (Ponte de Outeiro).
• Diversos trofeos para premios de asociacións rurais de xogos tradicionais.
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6.2.

CASO 2: FINSA, S.A. - CONSTRÚE UN MUNDO SAUDABLE

FINSA – Financiera Maderera S.A. é unha empresa con sede central en Santiago de
Compostela, pioneira na fabricación de taboleiros de madeira aglomerada. Nacida hai
máis de 80 anos, emprega a máis de 3.300 persoas en todo o mundo, e é unha das
empresas

líderes

no

sector

da

transformación

da

madeira

en

Europa.

https://www.finsa.com/

O caso de FINSA é un claro exemplo de como un estilo de gobernanza empresarial
centrado nas persoas contribúe a desenvolver unha empresa saudable de maneira
integral, na que calquera dos posibles proxectos ou accións que se poidan levar a cabo
teñen coherencia e un contexto que lles dá sentido.
Este estilo de xestión, centrado nas persoas, foise consolidando durante as últimas
décadas, e conformouse a partir duns valores culturais que se foron arraigando con
feitos: por exemplo, hai xa 30 anos comezaron programas para previr o alcolismo ou o
tabaquismo nas persoas traballadoras.
Gobernanza e forma de medir o éxito:
Os valores culturais da empresa trasládanse á orde de prioridades existentes na
produción:
1) Saúde
2) Calidade
3) Custo
Isto queda de manifesto na extensa formación inicial en seguridade e saúde laboral que
se dá ás persoas que se incorporan á empresa. Pero tamén na forma na que a empresa
mide o resultado da actividade: en ningún caso hai unha parte do soldo variable ou
bonus que estean condicionados aos niveis de produtividade.
Ambiente físico do traballo:
En fábrica e nos espazos de produción:

59

EXPERIENCIAS DE HÁBITOS SAUDABLES NO TECIDO EMPRESARIAL

•

Analízanse especificamente os riscos laborais de cada posto de traballo e crúzase
a información co estado de saúde e recoñecementos específicos das persoas que
os ocupan.

•

Rótase ás persoas traballadoras entre postos para evitar accións repetitivas.

•

Realízanse talleres de saúde músculo-esquelética e un acompañamento cun
fisioterapeuta para que as persoas traballadoras saiban como quentar e estirar en
relación aos esforzos específicos do posto de traballo.

•

Realízanse descansos entre quendas nos que se permite a realización dos
quecementos.

Nos traballos de oficina:
•

Promóvense pausas activas e faise pedagoxía de aspectos ergonómicos. Isto é
especialmente importante en persoas de 55 ou máis anos que traballan con
pantallas de visualización de datos (PVD).

Robotización das actividades:
FINSA ten a política de robotizar as actividades con menor valor engadido ou aquelas
nas que estea dispoñible unha tecnoloxía que permita a súa realización por unha
máquina. Isto, loxicamente, está relacionado con evitar sempre que sexa posible a
penosidade no traballo e en evitar, en moitos casos, accidentes relacionados con estas
actividades.
Pero tamén está directamente relacionado con aspectos psicosociais, pois o que
pretende a empresa é que o traballador ou a traballadora sinta que o seu traballo ten un
sentido e que entenda o contexto e a razón por e para a que o realiza.
Cando se robotiza unha actividade, prevese a recapacitación e a recolocación das persoas
que as levaban a cabo, de maneira que poidan desempeñar outra función na
organización.
Preparación para a xubilación:
A preparación para a xubilación comeza o mesmo día no que a persoa incorpórase á
empresa. En realidade, a forma na que aborda esta cuestión a organización ten que ver
coa promoción da conciliación da vida laboral e persoal ao longo de toda a carreira
profesional. A idea subxacente é que, se as persoas traballadoras foron desenvolvendo
unha vida persoal máis rica e satisfactoria, custaralles menos o tránsito cara á xubilación.
En calquera caso, o departamento de persoal tamén está pendente diso na fase final da
carreira profesional de cada persoa.
De todas as maneiras, a relación entre persoa traballadora e empresa non se corta o día
que se xubila, senón que se segue contando con ela unha vez xubilada: por exemplo,
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ségueselle convidando ás comidas anuais; ségueselle considerando no aguinaldo do
Nadal; ou segue participando en posibles actividades deportivas.
Programas específicos de xénero:
•

Existencia e cumprimento do Plan de Igualdade.

•

Programas preventivos para a detección de enfermidades.

•

Revisións xinecolóxicas e mamografías.

•

Realización de xornadas específicas para poñer en valor a evolución da muller
dentro da empresa ao longo dos últimos anos: encontro das mulleres que
traballaron hai décadas coas que o fan agora.

Equipos de liderado en hábitos saudables:
FINSA leva a cabo un programa no que identifica e empodera a persoas traballadoras
que poidan servir como líderes na promoción de hábitos saudables antes os seus
compañeiros e compañeiras. Estas persoas forman pequenos grupos dentro das distintas
áreas funcionais e teñen o apoio da empresa para propoñer iniciativas en cada un dos
centros.
Tranquilidade económica
A empresa preocupouse historicamente pola tranquilidade económica das persoas
traballadoras e colaboradoras, aspecto que, como sinala a OIT, a súa ausencia pode
converterse nun factor de estrés. Neste sentido, a organización, baixo determinadas
circunstancias, pode adiantar parte do soldo ás persoas traballadoras que teñan
necesidades económicas puntuais.
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6.3.

CASO 3: DGH ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, S.A. -FALA DO BOSQUE

DGH – ROBOTICA, AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. é unha
empresa que leva máis de 40 anos deseñando, executando e poñendo en marcha
proxectos e servizos integrais de enxeñería, mantemento e innovación en contornas
industriais. Con sede central en Valladolid, ten delegación e centros de traballo en Galicia.
De feito, o prototipo que se referencia a continuación foi deseñado e posto en práctica
en Vigo en 2019. https://www.grupodgh.es/

A empresa, a proposta dunha das súas traballadoras, levou a cabo en 2019 unha
experiencia piloto para diminuír os niveis de estrés que se detectaban nalgunhas persoas
do persoal en situacións de sobrecarga de traballo durante a execución de certos
proxectos. A metodoloxía utilizada foron os denominados baños de bosque.
De acordo con Habla del bosque (https://habladelbosque.es/), a encargada de
desenvolver este prototipo en DGH, “un baño de bosque é unha inmersión guiada na
natureza durante a cal espertamos os sentidos e retardamos o ritmo co fin de fortalecer
a saúde mental e física. Trátase dunha experiencia eminentemente sensorial que nos
permite conectar coa contorna e connosco mesmos mentres observamos o que nos
rodea, gozamos do silencio e dos sons naturais, tocamos, cheiramos, sentimos”. Este tipo
de actividades, aptas para todas as persoas do persoal independentemente da idade,
teñen beneficios físicos (lixeiro exercicio, respiración de aire fresco, etc.) e mentais
(descanso, relaxación, observación da natureza, etc.). Durante a actividade xérase un
círculo de confianza no equipo, no que se xera igualdade e empatía co resto de
compañeiros e compañeiras.
O prototipo puxo de manifesto a mellora de distintos valores de benestar psicosocial
(ansiedade, confusión, depresión, enfado, e fatiga) despois da realización das actividades.

62

EXPERIENCIAS DE HÁBITOS SAUDABLES NO TECIDO EMPRESARIAL

Este tipo de actividades inciden positivamente na saúde dos traballadores e traballadoras
desde mesmo antes da súa realización, pois mostran a disposición da empresa para
realizar actividades que se preocupan pola saúde das persoas traballadoras da súa
organización, e ademais poden servir como ferramenta de diálogo distendido no que se
poida pulsar o estado emocional da empresa.
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6.4.

CASO 4: PSA GROUPE, - TRABALLOS SAUDABLES EN CADA IDADE

O grupo PSA é un grupo empresarial dedicado ao sector da automoción con máis de 50
anos de actividade en España e unha factoría destacada en Vigo.
Vixilancia da saúde:
Levan a cabo medidas preventivas tales como:
•

Plan de lumbalxia e TMS: acompañamentos a certas persoas traballadoras por
fisioterapeutas e formadores/as xestuais e de motricidade, tanto para as persoas
que presenten lumbalxias como para as que están expostas a dificultades
posturais no desempeño do traballo.

•

Plan de calidade do aire: permite coñecer e identificar a exposición aos axentes
da atmosfera dos talleres e reducen o risco de patoloxías respiratorias e tóxicas.

•

Sistema de Estudo e Seguimento do Estrés Profesional.

•

Dinámicas de alertas ligadas ao traballo.

Medidas de comunicación:
•

Información de bos hábitos saudables.

•

Cartelería de igualdade.

•

Informacións de prevención.

Melloras no ambiente físico do traballo:
Mellora continua dos postos de traballo:
•

Creación, nos novos proxectos, de postos adaptados para todo tipo de persoas,
así como un maior número de postos dos chamados lixeiros.

•

Dinámicas de mellora continua de postos de traballo.

Ergonomía e empregabilidade preventiva:
•

Avaliacións de carga física, postural, carga mental e organización do traballo.

•

Reunións técnicas de adaptación persoa/posto: O obxecto principal da
empregabilidade é facilitar a cada persoa traballadora un posto adecuado ás súas
capacidades, incluíndo tamén aquelas persoas que manteñen as súas
capacidades físicas intactas pero que están xa ao final da súa vida laboral. Estas
persoas, debido á súa experiencia e “savoir faire” seguen sendo un capital
importante para a empresa.
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Diapositiva 17 da presentación de Víctor Santos de PSA na Xornada Técnica Traballos Saudables
en cada idade 17, organizada polo INSST o 26/10/2016

17

https://www.insst.es/documents/94886/453834/Trabajos_saludables_en_cada_edad_2016V.pdf/71cbcf43875f-45d1-8fd9-42fd673b14e9
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6.5.

CASO 5: LARSA, S.A. - SAÚDE CARA A FÓRA E SAÚDE CARA A DENTRO

LARSA é unha empresa láctea de orixe galega, integrada actualmente no Grupo Capsa
Food. LARSA ten a sede en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e plantas de produción en
Chantada (Lugo) e Vigo. https://leitelarsa.es/

Promoción de alimentación saudable
O propósito de LARSA é impulsar unha alimentación máis saudable, aspecto que
fomenta tanto na súa clientela como no seu propio persoal.
Neste sentido, leva a cabo programas como “Coida a túa saúde aprendendo a
alimentarte”, o cal está destinado tanto a empregados e empregadas como aos seus
respectivos achegados. Trátase dun programa de tres meses de duración que ten como
principal obxectivo dotar ás persoas traballadoras e aos seus familiares das ferramentas
e coñecementos necesarios que lles permitan elixir a súa alimentación de acordo a
recomendacións de profesionais.
Durante o programa cada participante aprende a deseñar modelos de menús
equilibrados e variados co obxectivo de coñecer a estrutura das diferentes comidas
diarias, o que permite previr numerosas enfermidades e controlar o peso. Tamén se
inclúe unha fase de avaliación e seguimento personalizado do estado nutricional: peso
ideal, metabolismo basal, medidas antropométricas, etc.
Gobernanza orientada ás persoas
A adhesión e certificación do grupo empresarial en distintas iniciativas, mostra o
recoñecemento a unha gobernanza integral co foco posto nas persoas. Este tipo de selos
son un elemento de comunicación interna moi poderosa e mandan a mensaxe
inequívoca da preocupación da Dirección polo benestar dos traballadores e traballadoras
e da comunidade na que opera:
•

Certificación BCorp: é unha das certificacións máis esixentes e prestixiosas a día
de hoxe en sustentabilidade e responsabilidade empresarial. O seu lema defíneo
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claramente: “Non queremos ser as mellores empresas do mundo, senón as
mellores empresas para o mundo”.
•

Empresa Saudable conforme a AENOR: selo que ostentan desde 2014 polos seus
plans e programas para favorecer a seguridade, saúde e benestar de
empregados/ as e as súas familias.

•

Certificación ISO 45001: Sistema de xestión de Seguridade e Saúde Laboral.

•

Selo Empresa Familiarmente Responsable (EFR): polo seu compromiso coa
conciliación e a igualdade.
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6.6.

CASO 6: CAPARRÓS, S.L. - SAUDABLE, SOCIAL E SOLIDARIO

Caparrós Nature é unha empresa mediana dedicada á manipulación, envasado e
comercialización de produto fresco a nivel nacional e internacional, formada
maioritariamente por mulleres. Situada en Almería, é un caso de estudo moi interesante
para todas as empresas da industria agroalimentaria galega. https://caparrosnature.com/
Caparrós ten un compromiso coa saúde, tanto a través do que fai, isto é producir e
comercializar froitas e verduras frescas, como con como o fai, promovendo ser unha
empresa saudable coas persoas que a conforman e coas que forman parte da súa
comunidade. Xa en 2018 fixeron pública para as súas empregadas e empregados a súa
política de empresa saudable.

Por iso é polo que leva varios anos sendo referente nesta materia: en 2018 foron
recoñecidas as súas boas prácticas en promoción da saúde e recibiu un premio ao
benestar; e en 2019 certificouse como Empresa Saudable baixo o selo de AENOR, e foi
finalista dun premio internacional ás empresas saudables en categoría PEME.
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Igualdade na empresa
•

Implantación do Plan de Igualdade na empresa e pleno compromiso da
dirección para aplicar de forma práctica dito plan.

•

Formación sobre uso de linguaxe non sexista.

•

Facilitación de promoción igualitaria dos postos de traballo

Seguridade viaria no escenario laboral
Accións específicas propias:
•

Subscribir a Carta Europea de Seguridade Viaria, coa finalidade de realizar
accións concretas, avaliar resultados e concienciar ao persoal.

•

Programa de seguridade viaria Caparrós 0,0.

•

Código ambiental do condutor/a.

•

Cumprimento de todas as normas en materia de seguridade e medio ambiente.

•

Xornada de sensibilización sobre o consumo de alcol, drogas, medicamentos,
así como sono e distraccións.

•

Informar a traballadores e traballadoras sobre as normas de mantemento dos
vehículos.

Reforzo e comunicación das campañas da DXT: Caparrós comunica ao seu persoal e
reforza a mensaxe dalgunhas das campañas semanais que lanza a DXT. Así, por exemplo,
nos últimos meses sensibilizou sobre:
•

Vixilancia e control das distraccións ao volante.

•

Vixilancia e control de furgonetas.

•

Utilización adecuada das luces dos vehículos.

•

Vixilancia e control de velocidade.

•

Vixilancia e control do uso do cinto de seguridade.

Promoción de hábitos saudables
A empresa está adherida ao programa da Junta de Andalucía para a “Promoción da
Saúde nos Centros de Traballo”, en compromiso coas súas traballadoras e traballadores
para desenvolver programas específicos de alimentación saudable, actividade física,
xestión do estrés e abandono do tabaco.
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•

Promoción da actividade física: neste sentido son destacables as actividades de
sendeirismo que organizan para todo o persoal, nas que as persoas
traballadoras de máis idade e novas fan marchas lixeiras para coñecer contornas
naturais da súa rexión.

•

Alcol, tabaco, e outras adiccións: a empresa dá charlas informativas sobre o
consumo destas substancias e facilita programas para deshabituarse.
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6.7.

CASO 7: VOTORANTIM CIMENTOS - ESTRUTURAS SAUDABLES

Votorantim Cimentos é unha empresa multinacional de orixe brasileira e cuxa sede
central para Europa, África e Asia está en Vigo (Pontevedra). Con máis de 500 persoas
traballando en España, a organización dedícase á produción de áridos de construción,
cementos, morteiros e formigóns. https://www.votorantimcimentos.es

Programa de saúde cardiovascular
A empresa desenvolveu durante varios anos un programa que tiña varios obxectivos
nesta liña:
•

Diminuír a prevalencia da obesidade nun 50% (desde o 31% ao 15,5%).

•

Diminuír a prevalencia do tabaquismo nun 50% (desde o 23,3% ao 13,5%).

•

Diminuír o Score de Risco Cardiovascular (REGICOR adaptado a España) nun
50%.

•

Reducir un 10% a prevalencia de traballadores e traballadoras cun índice
Nocello Brazo (ITB) menor a 0,9 para a prevención da enfermidade arterial
periférica.

•

Reducir a prevalencia da HTA nun 50%.

Para iso, levou a cabo as seguintes accións:
•

Definición e comunicación da Política de Saúde da compañía.

•

Creación dun Comité de Saúde.

•

Promoción de hábitos de vida saudables con talleres prácticos sobre
alimentación e exercicios físicos.

•

Fomento da comunicación e acceso á información por parte dos traballadores
e traballadoras.
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•

Desenvolvemento dunha contorna segura e saudable (máquinas de vending
con alimentos máis sans, subministración gratuíta de froita fresca, intervención
para o abandono do hábito do tabaco mediante tratamento psicolóxico
custeado pola empresa, etc.).

•

Lanzamento de campañas especiais para reducir o índice de obesidade
(concurso “Alcanza o teu peso ideal”, consultas con nutricionistas custeadas
pola empresa).

•

Reorientación do servizo de prevención, incluíndo os obxectivos establecidos.

Seguridade no transporte
Votorantim leva a cabo desde hai anos unha vixilancia específica sobre a seguridade no
transporte. A finais de 2019 celebrou as súas terceiras xornadas sobre esta materia en
Lugo, Sevilla e Santa Cruz de Tenerife, compartindo con máis de 500 persoas
colaboradoras novas iniciativas destinadas a mellorar a xestión da seguridade e a
prevención dos accidentes nas operacións loxísticas.
Entre outras novidades, presentouse unha aplicación para facer desde o móbil a
avaliación pre-uso dos vehículos e, antes de cada operación de carga ou descarga poder
realizar dunha maneira áxil a avaliación preliminar de riscos 4 P (Para, Pensa, Planifica,
Procede).
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Na visión integral e sistémica que levan anos promovendo organismos internacionais
como a OMS ou a OIT, a saúde das persoas non se pode acoutar a un ámbito concreto,
senón que require abordarse desde distintas dimensións interrelacionadas: a persoa, a
familia, o lugar de traballo, a comunidade e o ambiente social.
Neste sentido, as empresas deben ser axentes clave para a promoción da saúde no
traballo, evolucionando desde estadios de protección e prevención ata a promoción.
Hai tres razóns principais para que as organizacións empresariais evolucionen nesta
proactividade: é o correcto eticamente, é o máis intelixente para o negocio e é o legal.
Na actualidade hai distintos marcos e modelos internacionais que estruturan a
promoción da saúde no traballo. Destaca o marco da OMS, o cal aborda catro planos: o
ambiente físico do traballo; o ambiente psicosocial; os recursos persoais de saúde; e a
participación da empresa na comunidade.
Actualmente, ao ser unha área que leva poucos anos desenvolvéndose, non hai
demasiada literatura sobre aspectos específicos do tema. Pódense atopar estudos xerais
pero non sobre perspectivas particulares como as que se abordan neste informe. Dadas
as particularidades sociais españolas e do sector industrial, é relevante estudar a
promoción da saúde no traballo desde os enfoque de xénero e idade.
-

O sector industrial non pode manterse alleo a esta tendencia. Aínda que é un
sector moi variado no que se desenvolven actividades moi diversas, hai aspectos
que poden ser comúns: traballos con posturas forzadas, repetitivos, de pé,
quendas de traballo, operacións entre e con maquinaria (pesada), formar parte
dunha cadea de montaxe que non para, etc. que fan imprescindible fomentar
hábitos de saúde en distintos planos, desde a ergonomía do posto, ata o fomento
de hábitos saudables na alimentación ou no consumo de substancias aditivas,
pasando por unha adecuada organización do propio traballo ou da consideración
dos aspectos psicosociais.

-

Existe unha evidencia crecente de que os riscos laborais e as patoloxías causadas
por eles afectan de maneira distinta a mulleres e a homes. Isto é atribuíble a
distintas causas: a distinta bioloxía de ambos os dous sexos; a segregación
horizontal e vertical na esfera laboral; a precariedade laboral; e as dobres ou
triplas xornadas habituais en moitas mulleres.

-

É un feito recoñecido o envellecemento da poboación europea e particularmente
da española (e a galega). E tamén o é que o ciclo de vida leva asociados cambios
nas capacidades funcionais das persoas con incidencia no traballo: diminución da
capacidade física; perdas visuais e auditivas; cambios nas funcións cognitivas.
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Aínda que a propia lexislación de prevención de riscos laborais xa establece que se debe
velar pola seguridade e saúde das persoas traballadoras, a avaliación de riscos faise sobre
os postos pero non ten en conta as características e peculiaridades das persoas que os
ocupan (xénero, idade), aínda non é demasiado habitual no sector industrial considerar
as necesidades específicas destes colectivos, sobre todo en PEMES.
Desde o enfoque de xénero é absolutamente necesario que os plans de promoción da
saúde estean aliñados cos plans de igualdade da empresa, e que a análise destes sirva
de base para entender as necesidades das mulleres en materia de saúde.
Pola súa banda, desde o enfoque de persoas de maior idade, é importante que a empresa
sexa consciente da evolución do ciclo vital, e deseñe plans que incorporen a adaptación
da contorna de traballo; a promoción dos hábitos saudable tendo en conta enfermidades
específicas e crónicas; e que fomenten unha cultura anti-idade.
Neste camiño, as direccións das empresas teñen un papel fundamental, pois é desde
onde se debe impulsar a adopción dunha cultura empresarial máis saudable dunha
maneira inclusiva. E tamén o teñen as administracións públicas, que son as encargadas
de crear os marcos e incentivos para iso.
O estudo puxo de manifesto as diferentes áreas nas que as empresas industriais xa levan
a cabo boas prácticas baixo estes enfoques (xénero, idade). En calquera caso, é aínda
pouco habitual. Máis ben, son boas prácticas para o conxunto do persoal que se poden
considerar beneficiosas para estes colectivos. Neste sentido, é necesario que as empresas
fagan enfoques máis particulares e deseñen accións máis específicas.
As boas prácticas identificadas clasificáronse en gobernanza con orientación ás persoas;
actividades nas operacións (organización, equipamento e contorna); promoción da
saúde e o benestar; formación; e accións ambientais e de RSE na comunidade.
Aínda que, a promoción da saúde e benestar parece que é a área na que as empresas
máis facilmente desenvolven accións, principalmente porque son accións que non
interfiren co seu modelo de negocio, son xustamente as de gobernanza e as que teñen
que ver coas operacións as que poden crear un maior impacto na saúde e benestar das
persoas traballadoras.
Pola súa banda, unha gobernanza centrada nas persoas debe interiorizar que a
organización está formada por persoas que non son nin homoxéneas (diversidade e
inclusión) nin máquinas. E isto débese reflectir nas súas políticas organizacións, desde a
contratación ata a forma de medir a produtividade.
Por último, a mellora na ergonomía dos postos de traballo adecuándoos ás
características fisionómicas de cada persoa traballadora, resulta de vital importancia para
evitar lesións.
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