NO DIA MUNDIAL SEM TABACO RECLAMOS PROIBIÇÃO
TOTAL DE FUMAR NOS RESTAURANTES E CAFÉS
Esta associação sindical tomou conhecimento que está em discussão na especialidade a
proposta de lei sobre a proibição de fumar nos estabelecimentos de restauração e bebidas.
O que conhecemos da proposta de lei é o que os órgãos de comunicação social têm
noticiado.
Em nosso entender a nova lei destina-se apenas a proteger os clientes, já que se admite
continuar a haver salas para fumadores.
Contudo, o movimento contra o fumo nos estabelecimentos da restauração e bebidas nasceu
na perspectiva da defesa da saúde no local de trabalho, na defesa da saúde dos
trabalhadores.
Ora, se a lei admite haver estabelecimentos onde se possas fumar, a saúde dos trabalhadores
que trabalham nesses locais não está assegurada.
Por outro lado, a proposta de lei aprovada na generalidade é discriminatória, dado que prevê
que uns estabelecimentos tenham salas para fumadores e outros não, as salas inferiores a
100 m2.
Há ideia de alguns deputados que a lei deveria ser aplicada apenas por decisão das
empresas, isto é, ficaria ao critério delas a existência ou não de salas de fumadores ou de
proibição total. Parece-nos inaceitável esta decisão. Também deste modo a lei não garante a
protecção da saúde no local de trabalho
Por conseguinte, esta proposta de lei protege os clientes não fumadores mas não protege os
trabalhadores não fumadores.
Os trabalhadores não fumadores podem recusar exercer a sua actividade profissional em
locais autorizados para fumadores? Claro que o Governo não está a prever esta possibilidade!
Esta lei cai criar conflitos, já que os trabalhadores são os primeiros a “levar” com os protestos
dos clientes perante a proibição de fumar do género: “aqui é proibido e ali os lado não é”. Faz
dos trabalhadores da hotelaria polícias. Ora não nos pagam para seremos polícias e não
estamos vocacionados para ser “bufos”
Em nosso entender, se a lei proibisse totalmente o fumo nos estabelecimentos de restauração
e bebidas, não haveria prejuízo para o negócio. As experiências que existem, designadamente
noutros países, dizem-nos que onde é proibido fumar os não fumadores permanecem mais
tempo nos estabelecimentos e consomem mais e os fumadores ausentam-se por momentos e
voltam para o interior dos estabelecimentos consumindo também mais em mais tempo de
permanência.
Em conclusão, a proposta de lei em discussão não garante o direito à saúde no local de
trabalho, vai criar confusão, é discriminatória, na prática não vai ser aplicada, cria conflitos,
não protege as principais vítimas, os trabalhadores.
Recorde-se que não houve auscultação aos representantes dos trabalhadores e não sabemos
se os representantes dos patrões foram ouvidos. Julgamos não ter sido objecto de discussão
com os parceiros sociais.
O Sindicato tomou uma posição pública este ano contra a proposta de lei. Aliás, já em 2005
este sindicato a nossa Federação e as associações patronais do Norte e Centro tomaram uma
posição conjunta. Que mais é necessário para que a Lei proíba totalmente o fumo nos locais
de trabalho, nos restaurantes, bares cafés e similares, como a melhor forma de garantir a
saúde dos trabalhadores?
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