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GRUPO MEO

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA MEO/ALTICE
A LISTA A PRESTA CONTAS DO TRABALHO REALIZADO
NO ANO DE 2018 NA COMISSÃO dos RTSST
Os elementos eleitos pela Lista A organizada e apoiada pelo SINTTAV, no seu Programa de Acção,
assumiram o compromisso de prestar contas do trabalho realizado no âmbito da Comissão dos RTSST,
dificuldades encontradas e resultados obtidos.
É isso que vamos fazer através desta informação, assim:
1.

Foram elaboradas pelos RTSST em 2018, muitas notícias de risco, posteriormente analisadas e
discutidas nas reuniões dos RTSST, o que permitiu avançar para as soluções defendidas.
Podemos com alguma satisfação referir que a taxa de resolução satisfatória é elevada, sendo
constatável a correcção de muitos dos riscos detectados e denunciados.

2.

Exemplificamos a resolução de situações tais como as que ocorreram em vários locais de trabalho da
MEO/Altice:
Porto - Edifícios da Picaria, da Tenente Valadim, CCF da Maia e Santo Tirso.
Aveiro - Quinta do Simão.
Coimbra - Edifício do Calhabé.
Leiria - Edifício da MEO de Santana.
Lisboa - Edifícios da Rua D. Estefânia 87 e 165, da Rua Coronel Bento Roma, Av. Afonso Costa, Picoas,
Rua Andrade Corvo, Centrais de Chelas, Alameda das Linhas de Torres e Areeiro.
Amadora - Central da Venda Nova.
Setúbal - Central de Corroios e edifício da Avenida Mariano Carvalho.
Castelo Branco - Edifício da Carapalha.
Beja - Edifício da MEO.
Madeira - Central do Funchal.

3.

Temas gerais: Avaliações de riscos psicossociais, formação de trabalhos em altura, avarias em
elevadores, manutenção de extintores, resolução de problemas de luminosidade, manutenção de
salas de fumo, manutenção de W.C., manutenção de A.C., obras de fundo nos edifícios de Leiria e
Castelo Branco.

Conclusão:
A intervenção dos RTSST tem sido crucial para que a Empresa tenha conhecimento dos riscos sobre a SST a
que os trabalhadores, utilizadores de edifícios, meios e estruturas estão sujeitos, conseguindo dessa forma
resolver várias questões pendentes.

Têm por isso contribuído de maneira significativa para a resolução de diversos temas apresentados e
para a melhoria das condições de trabalho na MEO.
O SINTTAV tem uma responsabilidade acrescida porque é o Sindicato mais representativo ao nível dos
RTSST, desempenhando neste órgão um papel determinante, sendo por isso importante prestar contas
do trabalho desenvolvido a este nível.

Apelo futuro. Para continuarmos a desempenhar eficazmente a nossa função é fundamental que
os trabalhadores nos façam chegar informações sobre as situações que careçam de tratamento no
âmbito de SST.
Tais informações ou alertas sobre riscos devem ser encaminhadas para os RTSST através do email:
rtsst@telecom.pt

Objectivos dos RTSST
É importante relembrar alguns dos principais objectivos dos RTSST, assim:
* Participar de forma efectiva na actividade dos RTSST, elaborando regularmente notícias de risco e
apresentando propostas que contribuam para a existência de um meio ambiente laboral seguro e
saudável em toda a Empresa.
* Contribuir para que os responsáveis pela Segurança desenvolvam em pleno as suas atribuições de
prevenção e segurança, identificando, avaliando e controlando os riscos profissionais dos locais de
trabalho da MEO.
* Defender nos termos da Lei a eficiência dos Serviços de Medicina no Trabalho. (Realização de exames
médicos para permanente vigilância da saúde dos trabalhadores, campanhas de sensibilização e
promoção de boas práticas a seguir em matéria de SST, avaliação de riscos psicossociais e outras acções
conexas).
* Promover o esclarecimento dos trabalhadores quanto aos direitos e garantias que aos mesmos
assistem no que concerne à SST, contribuindo para a sensibilização quanto aos procedimentos seguros
face aos riscos e à importância do cumprimento das normas e regras de SST, tendo em conta as
especificidades das respectivas funções e postos de trabalho.
* Diálogo permanente no seio dos RTSST e com todas as partes, trabalhadores e gestão.
* Defesa dos trabalhadores em matérias de SST.

Facto relevante. A Segurança e Saúde no Trabalho é uma responsabilidade colectiva que nos ajuda a
contribuir activamente para a melhoria contínua do nosso ambiente de trabalho e dar sentido prático
ao Projecto “Bom Trabalho, Boa Saúde".

A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
O MAIOR E MAIS REPRES
REPRESENTATIVO
ENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

