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ELEITOS OS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A
COMISSÃO DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO NA PT-MEO
Lista A apoiada pelo SINTTAV vence com maioria absoluta
COM ESTE RESULTADO AUMENTA A RESPONSABILIDADE DO SINTTAV
A REALIDADE. Em 2016, tal como para a primeira eleição da CSST na PT, foi o SINTTAV quem tomou a
iniciativa de despoletar o processo e caso não o tivesse feito ainda hoje na PT não havia Comissão para a
Segurança e Saúde no Trabalho.
OBJECTIVOS DO SINTTAV. Para o acto eleitoral de 2017, o SINTTAV, consciente da sua implantação
sindical na PT MEO e da forma como os trabalhadores avaliam o trabalho desenvolvido pelo nosso Sindicato,
decidiu partir para este processo sozinho, constituindo a sua Lista, composta por activistas com provas dadas de
dedicação à causa da defesa dos trabalhadores e com uma abrangência nacional.
O objectivo traçado, foi trabalhar para a Lista apresentada pelo SINTTAV conquistar a maioria absoluta e isso foi
conseguido, na medida que a lista A elegeu 4 representantes entre os 7 eleitos.
RECONHECIMENTO PÚBLICO DO SINTTAV. O SINTTAV congratula-se com o resultado deste
processo e quer reconhecer publicamente o importante contributo dos seguintes intervenientes:
OS TRABALHADORES. Porque foram estes, com a sua decisão acertada do seu voto, que validaram o
resultado deste importante acto eleitoral.
PARTICIPANTES NAS MESAS DE VOTO. Porque foram eles, com a sua disponibilidade que
garantiram as Mesas de Voto e com a sua imparcialidade, potenciaram o acto eleitoral digno.
MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL. Não obstante a “bizarra” forma que a Lei define para a
Constituição da Comissão Eleitoral, foi possível constituir esta, embora com o sacrifício dos seus membros, uns
porque vivem distante de Lisboa e outros pela exigência da sua actividade, para além da falta de experiência
nesta matéria, mas que se disponibilizaram para aceitar o desafio e sem CE não se poderia realizar o acto
eleitoral.
OS CANDIDATOS. Sem candidatos não se poderia concorrer, mas o SINTTAV conseguiu o conjunto de
trabalhadores necessários para constituir uma equipa com experiência e capacidade de dedicação à causa e com
uma cobertura nacional, capaz de corporizar o Projecto da Lista.
A VITÓRIA. O resultado da eleição é uma vitória de todos os trabalhadores, particularmente daqueles que
reconheceram nos elementos da Lista A de longe os mais capazes e com o seu voto lhes deram as condições
necessárias para desenvolverem o seu importante trabalho.
COMPROMISSO. As tarefas e desafios que a CSST vai ter pela frente nestes próximos três anos serão muitos
e importantes, mas, os eleitos pela Lista A saberão corresponder à confiança que os trabalhadores neles
depositaram e reúnem as condições necessárias para dar corpo aos compromissos assumidos publicamente,
porque com maioria absoluta não se vão confrontar como no passado, com “empecilhos” vindos de outros que
também tinham sido eleitos para defender os trabalhadores.

Quem estiver de acordo com as propostas para defender a Saúde e Segurança no Trabalho pode fazer equipa
com os eleitos pela lista A, quem não quiser, assumirá as suas responsabilidades, mas não impedirá o trabalho.
A ÉTICA E A SUA NEGAÇÃO. Na vida há quem respeite os valores e princípios éticos, mas também
existe o contrário. Exemplos:
1 - Na Mesa de Voto de Torres Novas, quando alguns trabalhadores perguntaram a um elemento da Mesa que
estava em representação do SINTTAV - em que Lista deveriam votar, a resposta foi “ eu não vos posso dizer,
porque estou na Mesa de Voto. Isto são princípios e valores éticos.
2 – O contrário aconteceu na Mesa de Voto na Quinta do Simão em Aveiro, um elemento e candidato da Lista B,
bem, conhecido pelas suas práticas nestas e outras andanças semelhantes, pegou na relação nominal dos
trabalhadores e foi telefonando a cada um para votarem na lista B.
Isto é a total negação de princípios éticos, só próprio de quem foi, mas vindo de quem veio, não nos surpreende.
Os homens definem-se pelos seus valores e as atitudes ficam com quem as pratica.
OUTRAS PERIPÉCIAS. De acordo com a Lei, a Comissão Eleitoral foi composta por um Presidente, um
Secretário e dois vogais e integrava um representante de cada lista.
A Lista C indicou um elemento que não poderia fazer parte da CE porque era candidato, mas os outros membros
fecharam os olhos para que as coisas funcionassem o melhor possível e sem ruído, tendo em conta que a
personagem em causa já era bem conhecida na arte de engendrar todo o tipo de confusões.
PURO ENGANO. É que o representante da Lista C tem um conceito destas andanças que não se coaduna
com regras democráticas, quando as coisas não são como ele quer, ofende tudo e todos, não a falar, mas aos
gritos, ao ponto de passado pouco tempo já ninguém poder trabalhar com ele.
O referido elemento acabou por pedir a demissão da CE, mas nos seus paupérrimos argumentos, a culpa não foi
dele, foi de todos os outros e dos trabalhadores, aliás, prática semelhante tem sido por ele utilizada nas reuniões
da CT, onde inclusivamente faz ameaças.
RESPONSABILIDADE. Participar nestas actividades significa um acto de grande responsabilidade e as
ORTs quando indigitam os seus representantes têm que saber quem bem indigitam, porque com procedimentos
destes não se pode ir a lado algum.
Valeu a calma aos mais experientes e a inteligência que os dois jovens que integraram a CE mostraram ter e
perceberem muito bem que não confundiam uma pessoa daquele tipo com as ORTs, caso contrário ficariam com
uma péssima e errada opinião destas.
O FUTURO. O processo já foi entregue no Ministério do Trabalho para publicação e assim que tal aconteça, a
CSST entra de imediato em funções, para responder aos múltiplos e importantes desafios que tem pela frente.
CONCLUSÃO. Encerrado Processo Eleitoral e apurados os resultados finais, a conclusão que se tira é, como
resultado da implantação e prestígio que cada Sindicato tem nos locais de trabalho, os trabalhadores continuam
atentos e no momento da opção sabem em quem confiar.
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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.
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