SINTTAV APOIA LISTA
É A GARANTIA PARA O TRABALHO NECESSÁRIO
EXIGÊNCIAS IMEDIATAS. A situação laboral na PT, após a compra pela Altice, alterou-se radicalmente, o objectivo
principal da Gestão é a redução das despesas e contar só com lucros.
Os aspectos fundamentais nas relações de trabalho de uma Empresa, são os suportes que preservem a Segurança e
Saúde no Trabalho, onde predomine a máxima de – mente sã, num corpo são.
A realidade que se vive hoje na PT-MEO, funciona exactamente no sentido contrário da preservação destes valores,
ou seja, a actual Gestão ignora completamente as necessidades de Segurança e Saúde no Trabalho, porque não
investe um cêntimo com a Manutenção do que é indispensável e isso tem acarretado e vai continuar a acarretar
graves problemas no mundo do trabalho, se a política seguida pela Gestão não for alterada.
VEJAMOS ALGUNS DOS MUITOS MAUS EXEMPLOS
SUBIR A POSTES. Os postes telefónicos, como tudo na vida, não são eternos, têm o seu tempo de duração, mas
durante esta, necessitam de manutenção, que verifique o seu estado e a necessidade de substituição quando já não
estão em boas condições, porque está em causa a saúde e a própria vida dos trabalhadores que a eles sobem.
Como se sabe, o número de acidentes têm aumentado e se não forem tomadas as medidas que a situação exige,
este vai continuar a aumentar.
Para os gestores da PT-MEO, os trabalhadores podem contar apenas como números, não valer nada, mas para o
SINTTAV, contam como pessoas e não há preço que pague a vida de um trabalhador.
SUBIR ESCADAS. Quem conhece algo da matéria de Segurança e Saúde no Trabalho, sabe que a lei determina que
um trabalhador quando sobe uma escada, esta tem que ser segurada por outro, o que em regra hoje não é
respeitado pela gestão da PT -MEO.
EM CASO DE ACIDENTE QUEM SE RESPONSABILIZA?
Um trabalhador subindo uma escada que não está segura por outro e tiver um acidente, no apuramento da causa se
a Companhia de Seguros tiver conhecimento dessa situação, desliga-se do acidente e o trabalhador que se
desenrasque.
CONCEITO DE EQUIPA. As equipas de trabalho, em regra são constituídas por dois trabalhadores, mas o
“conceito de equipa” para a actual Gestão da PT-MEO, é "um trabalhador".

Assim, no que ao pessoal da Conservação/manutenção diz respeito, de manhã, um trabalhador sozinho pega no
carro, com uma escada em cima, se tiver que subir esta não tem quem a segure, se tiver que subir um poste e este
se partir como ultimamente tem acontecido com mais frequência, pode ficar pendurado no poste ou caído no chão
até que por casualidade alguém apareça.

APÓS ELEIÇÕES. Esta prática é completamente ilegal, viola todos as regras de segurança e os trabalhadores devem
ser parte integrante na defesa das suas vidas, colaborando na denúncia a fazer à CSST das situações que conheçam,
devemos estar unidos na resolução dos problemas.
É fundamental que não haja um único trabalhador disponível para substituir um outro que se recuse a desempenhar
as funções em condições de falta de segurança.
AS CONDIÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO
O corte cego nas despesas tem resultado numa degradação das condições nos locais de trabalho, desde elevadores
avariados há bastante tempo, outros desligados para não gastarem energia, não importa o número de trabalhadores
que os utilizam, sistema de ar condicionado ou avariado ou mal instalado, limpeza insuficiente por quebra de
trabalhadores nesta área, wc encerrados por falta de manutenção, ausência de substituição de lâmpadas, entre
outras anomalias que nos vão chegando ao conhecimento, com as consequências que daí resultam para a Saúde e
Bem Estar de quem trabalha, com relevância ao nível da Província no que diz respeito também às redondezas dos
edifícios com aspecto de algum abandono e os perigos eminente de tal situação.

Toda esta matéria é claramente da área de intervenção da CSST, pelo que a Lista A não deixará de
exercer aos níveis que tal se venha a justificar.
URGENTE. Para todas estas situações e várias outras que se podiam referir, é urgente que a PT-MEO altere o seu
comportamento.
RESPOSTA. Só uma Comissão com gente conhecedora da matéria e capacidade de intervenção, com base nos
conhecimentos e com argumentos sustentados no saber, pode dar resposta a estas e outras questões urgentes.

A LISTA

MERECE-NOS TODA A CONFIANÇA

COMPROMISSO DA LISTA

.

A lista A, constituída por pessoas com experiencia nesta área e porque reúne todas as condições atrás referidas,
assume desde já o seu compromisso público, de dar prioridade ao tratamento das situações referidas por serem as
mais urgentes, às quais seguirão as que forem surgindo no dia-a-dia.
UMA GRANDE VOTAÇÃO NA LISTA

.

Para que a Lista
possa honrar os seus compromissos sem depender da vontade de outros, é preciso uma grande
votação na nossa Lista.
É que os eleitos pelas Listas apoiadas pelo SINTTAV, estão na Comissão para resolver os problemas dos
trabalhadores, enquanto outros estão para "emperrar" como aconteceu no mandato anterior.
É ISSO QUE SOLICITAMOS AOS TRABALHADORES, É ISSO QUE ESPERAMOS.

