
 

Dirección da xornada:  
 

Verónica Martínez Barbero 
Presidenta do Consello Galego de 
Relacións Laborais 
 
Susana Soneira Lema 
Presidenta do Colexio Oficial de 
Graduados Sociais da Coruña e Ourense 
 

 
Número de prazas: 
 

Prazas limitadas ata completar aforo 
 

Persoas destinatarias: 
 
 Organizacións empresariais e sindicais 
 Graduados/as Sociais 
 Avogados/as 
 Profesionais vencellados coa materia e 

persoas interesadas nesta 
 Inspectores/as de Traballo 
 
Inscricións: 
 

Faranse por orde de solicitude, ata 
completar o aforo, dende o  8 de outubro ao 
30 de novembro de 2018, nos seguintes 
lugares: 
 

Consello Galego de Relacións Laborais 
Colexio Oficial de Graduados Sociais da 
Coruña e Ourense 
 
 
Diploma: 
 

Entregarase un diploma acreditativo ás 
persoas participantes que asistan á 
totalidade da xornada 

Xornada de Igualdade 

A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS CON 
PERSPECTIVA DE XÉNERO 

XORNADAS 2018 

 

.3 

 

A Coruña, 4 de decembro 

Hotel Attica 21.  

Rúa Enrique Mariñas, 34.  

 

 

A PREVENCIÓN DE RISCOS 

LABORAIS CON 

PERSPECTIVA DE XÉNERO 

Consello Galego de Relacións Laborais 

Rúa Algalia de Abaixo, 24 

15781 Santiago de Compostela 

Tfno. 981 957 489 //Fax 981 541 610 

e-mail:  

maria.isabel.mosquera.bonome@xunta.gal  

 

Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e 

Ourense 

Rúa Monforte, 12 baixo 

15007 A Coruña 

Tfno. 981 151 876 //Fax 981 234 404 

e-mail: colegio@graduadossociales.org  



Organiza:   

Consello Galego de Relacións 
Laborais  
 
Colexio Oficial de Graduados Sociais da 
Coruña e Ourense 
 
 
Data:  4 de decembro de 2018 

 
Lugar: Hotel Attica 21  
Rúa Enrique Mariñas, 34 
A Coruña 
 

Martes, 4 de decembro de 2018 
 

 16.00  Entrega da documentación 
 
 16.15   Inauguración 
 
 16.30  Mesa redonda: “Igualdade e 
perspectiva de xénero na prevención de 
riscos laborais” 
 
J. Fernando Lousada Arochena 
Maxistrado da Sala do Social do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia 
 
Sandra García Lombardía 
Inspectora de Traballo e Seguridade Social 
da Coruña 
 

A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS CON PERSPECTIVA DE XÉNERO  

17.30  Mesa redonda: “O papel das 
organizacións empresariais e sindicais na 
integración  da perspectiva de xénero na 
prevención de riscos no traballo” 
 
Representantes do SN de CCOO de Galicia, 
CIG, UGT-Galicia e CEG 
 
18.15 Coloquio 
 
18.30 Pausa-café 
 
19.00 Mesa redonda: “Cuestións de 
xénero nos riscos para a saúde no traballo. 
Actuacións do ISSGA e da Comisión para a 
Integración da Igualdade” 
 
Nieves Lorenzo Espeso 
Xefa do Equipo Técnico de Medicina 
Laboral do ISSGA 
 
Mª Jesús Copa Arias 
Xefa da Sección de Ergonomía e Psicoloxía 
Aplicada do ISSGA 
 
19.45 Coloquio 
 
20.00 Clausura 
  
O Consello ofrecerá servizo de coidado de nenas e 
nenos de 2 a 7 anos, previa comunicación ao 
Consello, ao correo electrónico ou teléfono que 
figuran na contraportada. 

 
 

 

A  integración da perspectiva de xénero na prevención de 
riscos laborais é un dos grandes retos deste século XXI. 
Existe a percepción subxectiva de que os homes están 
máis expostos aos riscos laborais que as mulleres, xa que, 
tradicionalmente, a acción de prevención, debido ás gra-
ves consecuencias da accidentalidade, incide sobre pos-
tos de traballo masculinizados, e actúa escasamente so-
bre os riscos existentes nos sectores feminizados e nos 
que producen deterioro paulatino e sistemático da saúde 
e derivan en enfermidades profesionais e patoloxías rela-
cionadas co traballo. 

É necesaria, pois, a integración do principio de igualdade 
de trato entre mulleres e homes coa finalidade de evitar 
que, polas súas diferencias físicas ou polos estereotipos 
sociais asociados, se produzan desigualdades entre am-
bos os dous sexos.  

Abordaranse os conceptos de igualdade e xénero e a súa 
aplicación na prevención de riscos laborais desde unha 
perspectiva xurisprudencial, os retos existentes e a actua-
ción da Inspección de Traballo e Seguridade Social nesta 
materia.   

Asi mesmo, representantes das organizacións empresa-
rial e sindicais no Consello debaterán sobre a integración 
da perspectiva de xénero na prevención de riscos no tra-
ballo  e, finalmente, dúas expertas do Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) comentarán as ac-
tuacións do Instituto en cuestións de xénero en segurida-
de e saúde laboral, os principais riscos e danos nos secto-
res feminizados e   comentarán a campaña de protección 
da maternidade e as funcións da Comisión para a Integra-
ción da Igualdade que funciona  dentro do ISSGA. 

Este é o obxectivo desta xornada, que nace cunha voca-
ción de utilidade pública, formación e debate nesta cues-
tión tan de actualidade. 

 

RESUMO DA XORNADA 


