
 
Gostaria de  defender os seus colegas?

QUER SABER MAIS?

  Sim, estou interessado(a), mas pretendo, primeiro,
  receber informações complementares
  ter uma reunião com um(a) responsável da ACV

  H   M   X
Apelido:
Nome:
Morada:
N.º:          Bte (caixa):
Código postal:     Localidade:
Telefone:
Telemóvel:
E-mail:

Sou    operário(a)    funcionário(a)    quadro 

Sede da minha empresa/organização:
Morada:
N.º:      Bte (caixa):
Código postal:    Localidade:
Telefone:

Devolva a presente carta, devidamente preenchida, a 
um(a) delegado(a) da CSC na sua empresa ou organização, 
ou envie-a:
• por correio, para: ACV dienst onderneming, Haachtse-

steenweg 579, 1030 Brussel
• ou por e-mail para socialeverkiezingen@acv-csc.be 
Poderá igualmente preencher esta carta online, em  
www.wordacvkandidaat.be 
Entraremos em contacto consigo assim que for possível.

Ser-lhe-á enviado um formulário de candidatura. Este formulário 
especifica os seus direitos enquanto candidato(a) (apoio, forma-
ção, informação, proteção) e o que a ACV espera de si (disponi-
bilidade para ouvir os colegas, defesa dos valores democráticos, 
colaboração ativa com a ACV).

A ACV respeita a lei de proteção da vida privada e o Regulamento 
Geral Europeu sobre a Proteção de Dados (GDPR).

Eleições sociais 2020TEM OUTRAS QUESTÕES? 

Visite www.wordacvkandidaat.be. 

A partir do mês de novembro de 2019, poderá conversar 
através deste site ou colocar as suas questões por telefone, 
ligando para 0800/11 500. 

Existe algum delegado(a) da ACV na sua empresa ou orga-
nização? Pode igualmente pedir-lhe conselhos.
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Entre 11 e 24 de maio de 2020, realizar-se-ão as eleições sociais, que 
proporcionam aos trabalhadores e trabalhadoras a oportunidade de 
eleger os seus representantes no Conselho de Empresa (OR) e no 
Comité de Prevenção e Proteção no Trabalho (CPBW). Um momento 
importante para a sua empresa ou organização... e porque não para 
si? Talvez seja a pessoa que procuramos!

Porta-voz
Os delegados e delegadas são porta-vozes dos seus colegas. 
Estão atentos às suas queixas e dúvidas e debatem-nas com a ad-
ministração. 
Mas a sua missão não termina aí. Os delegados e delegadas procu-
ram melhorar a segurança e as condições laborais, limitar o stress 
no trabalho ou ainda facilitar a conciliação entre vida privada e vida 
profissional. O seu objetivo é também manter os postos de trabalho 
existentes, garantir uma remuneração correta, a igualdade de opor-
tunidades entre mulheres e homens, melhores oportunidades de 
formação e de promoção, etc.

Um espírito construtivo
Os delegados e delegadas da ACV tentam sempre atingir estes ob-
jetivos de forma construtiva e em concertação com a entidade em-
pregadora. Uma boa concertação, boas soluções: toda a gente fica 
a ganhar. A concertação sempre que possível, a ação quando é ne-
cessário!

GOSTARIA DE DEFENDER OS SEUS COLEGAS?

Tornar-se delegado ou delegada levanta, evidentemente, uma sé-
rie de questões. Serei capaz? Terei tempo para assumir a respon-
sabilidade? O que vai pensar o meu chefe? Vou ficar sozinho a 
cumprir esta missão?

Não se preocupe
Os 60 000 delegados e delegadas da ACV são, antes de mais, pes-
soas com sentido de justiça, capacidade de ouvir e bom senso. 
Não são super-heróis. 

Terei tempo?
Terá, naturalmente, de consagrar tempo às suas missões de dele-
gado(a), mas não em detrimento da sua vida privada. Aliás, as reu-
niões e formações desenrolam-se maioritariamente durante o dia 
e o horário de trabalho. Cada delegado(a) pode igualmente contar 
com o apoio da ACV. Os seus colaboradores e colaboradoras estão 
prontos para o acompanhar rumo à vitória eleitoral e, posterior-
mente, no exercício do seu mandato. Pode também contar com 
ofertas de formação especializadas, informação via internet, fo-
lhetos, brochuras, jornais... Em suma, não estará sozinho(a)!

É bom saber!
Os delegados e delegadas dos trabalhadores e 
trabalhadoras estão igualmente protegidos contra 
o despedimento e qualquer outra forma de prejuízo. 
Portanto, assumir a defesa dos seus colegas não co-
locará em risco as suas oportunidades de promoção. 
Poderá falar e defender os seus colegas livremente.

SEREI CAPAZ?

COMITÉ DE PREVENÇÃO E  
PROTEÇÃO NO TRABALHO

Sempre que uma empresa tenha, pelo menos, 50 trabalhadores 
e/ou trabalhadoras, deve criar um Comité de Prevenção e Pro-
teção no Trabalho (CPBW). Neste comité, os delegados e dele-
gadas tratam as seguintes matérias: a prevenção dos acidentes 
de trabalho e das doenças profissionais, os problemas ligados 
ao stress e à carga de trabalho, a correta aplicação da legislação 
em matéria de segurança, a proteção do ambiente, um ambien-
te de trabalho agradável, etc.

CONSELHO DE EMPRESA

As empresas com, pelo menos, 100 trabalhadores e/ou trabalha-
doras são obrigadas a criar um Conselho de Empresa (OR). Nes-
te conselho, as principais missões dos delegados e delegadas 
são as seguintes: a política de pessoal, a política de emprego, 
o regulamento de trabalho, a política económica e financeira, a 
formação e o acompanhamento da legislação social. 
Enquanto delegado(a) da ACV, também tem uma palavra a dizer 
aquando da celebração de novas convenções coletivas.
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