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GRUPO PT
PRESTAR CONTAS DO TRABALHO REALIZADO
Factos. A intervenção dos RTSST tem sido crucial e contribuído para que a empresa tenha
conhecimento dos riscos de Saúde e Segurança no Trabalho a que os trabalhadores e
utilizadores dos edifícios, meios e estruturas estão sujeitos e promova a sua resolução.
Os RTSST eleitos pelo SINTTAV têm uma participação activa na Comissão de SST e a sua
intervenção firme e objectiva, tem sido determinante para a resolução de vários pontos para a
melhoria das condições de trabalho.
Porém, podemos fazer mais e os RTSST terem ainda um melhor desempenho, desde que nos
chegue o conhecimento de situações que careçam de atenção neste âmbito.
A informação destas situações deve ser encaminhada para os RTSST ou para os Dirigentes ou
Delegados do SINTTAV nos locais de trabalho.
Prestar contas, individual ou colectivamente, do trabalho realizado, é um dever de cada um,
pelo que os eleitos pelo SINTTAV na Comissão de SST, fazem isso regularmente, através de
comunicados ou do portal SINTTAV 15.
Balanço dos últimos tempos, é o que se divulga nesta informação, assim:
Das várias situações de risco de acidente ou de saúde apresentadas à PT nas reuniões
anteriores salientamos os assuntos e as seguintes respostas seguintes:
Largo do Carmo em Faro. Risco de queda nas escadas de acesso ao edifício - Foi colocada tinta
antiderrapante de forma a minimizar o risco.
Lojas MEO a nível nacional. Foi concluída a substituição dos bancos das lojas MEO dentro do
calendário previsto.
Estremoz. Falta de água quente e janelas danificadas – Foi substituído o termoacumulador e a
empresa vai proceder à substituição das caixilharias das janelas do edifício que se encontram
degradadas.

Alentejo e Algarve. Limpeza e desmatação de logradouros - Tínhamos abordado numa das
reuniões anteriores, a necessidade de se verificar como estava a ser efetuada a limpeza das
estações automáticas e desmatação dos logradouros no Alentejo e Algarve por termos
verificado diversas situações de falta de higiene, com especial incidência nas instalações
sanitárias.
Sobre este tema a empresa informou que procedeu no sentido de corrigir eventuais
insuficiências na limpeza, pelo que iremos verificar se no futuro esta ocorre satisfatoriamente.
Foi feita a desmatação necessária das áreas envolventes.
Call Centers de Beja e Castelo Branco (Carapalha). Após reclamação de falha na limpeza e
presença de insetos nos edifícios de Beja e Castelo Branco (Carapalha), a Empresa informou
que foram efectuados reforços da limpeza para eliminar insuficiências detetadas com especial
incidência nas salas de Call Center.
Santiago do Cacém. Excesso de ninhos de aves e falhas de higiene resultante, degradação da
pintura do edifício e mau funcionamento do portão de acesso - a Empresa informou que Irá ser
efectuada pintura interior e exterior do edifício em 2016, irá ser efetuada a manutenção
corretiva do portão exterior de acesso e relativamente aos ninhos de andorinhas e aos
problemas de higiene daí decorrentes, porque, segundo a empresa, estes não podem
ser removidos por se tratar de espécie protegida, passando o procedimento por se ter atenção
à limpeza regular do espaço.
Porto Covo. Danos na cobertura do edifício - a proprietária do imóvel já foi contactada pela
empresa no sentido de proceder às necessárias obras de manutenção.
Nota. Devido à dimensão da PT e à dispersão geográfica dos locais de trabalho os RT's eleitos
pelo SINTTAV, não podem obviamente visitar todas as instalações, pelo que apelam para que
os trabalhadores façam chegar ao conhecimento do SINTTAV situações relacionadas com a
Saúde e Segurança no Trabalho que sejam detetadas para que se possa tratar da sua resolução.

A Saúde e Segurança no Trabalho
é um tema que a todos diz respeito,
dá a tua contribuição, comunicando os assuntos que conheces.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS.
A sindicalização sempre foi muito importante, mas no actual contexto da PT, ela é mesmo determinante para o reforço
da ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.
SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NA PT E NO SECTOR
SECTOR..

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

