02.07.2019

Às trabalhadoras e aos trabalhadores dos CTT - CORREIOS DE PORTUGAL

Segurança e Saúde no Trabalho em Primeiro
No próximo dia 15 de julho os trabalhadores dos CTT irão eleger os seus Representantes para a
Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho (RTSST).
Conscientes de que o trabalho desempenha um papel fulcral nas nossas vidas, pois é no local de
trabalho que passamos uma parte significativa da nossa vida, torna-se importante ter uma equipa
dinâmica na defesa das condições de trabalho.
Nos últimos anos, as condições de trabalho nos CTT têm piorado, levando ao aumento de acidentes de
trabalho e doenças profissionais. O Serviço de Saúde Ocupacional atual encontra-se obsoleto, incapaz
de fomentar a razão da sua existência.
Sob o lema “Segurança e Saúde no Trabalho em Primeiro” e a importância que a Segurança e Saúde
no Trabalho deve ter, o SINCOR – Sindicato Independente dos Correios de Portugal, decidiu apoiar uma
equipa de trabalhadores de vários quadrantes dos CTT, capaz de dar voz aos trabalhadores com
problemas no âmbito da Saúde e Segurança no Trabalho junto da gestão da Empresa CTT.
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A nossa Missão:
Promover o bem-estar de todos os trabalhadores nos seus locais de trabalho, assegurar as melhores
condições de trabalho, nomeadamente a nível de Saúde e Segurança no Trabalho, avaliar as políticas
de Saúde e Segurança no Trabalho, visando a resolução de todos os problemas relacionados com
condições de trabalho de forma a eliminar os acidentes de trabalho e doenças profissionais.

A nossa Visão:
Ser parceiro estratégico junto da gestão da Empresa para a deteção e resolução de todos os problemas
relacionados com condições de trabalho, nomeadamente no que concerne a Saúde e Segurança no
Trabalho.

Os nossos Valores:
Objetividade: Atuação de modo imparcial e isento.
Confidencialidade: Reserva e discrição em relação a factos e informações recebidas no exercício de
funções.
Independência: Independência e equidistância relativamente a todas as entidades e pessoas com que
se estabeleçam relações no exercício de funções.
Integridade: Honestidade e lealdade pessoal e do interesse institucional representado, como garantia
da veracidade e confiança no trabalho realizado.
Competência e Rigor: Profissionalismo, empenho e rigor técnico no cumprimento do dever.
Proporcionalidade: Adequação de procedimentos aos objetivos da missão.
Inovação: Apresentar novas ideias e soluções.

O SINCOR – Sindicato Independente dos Correios de Portugal signatário da Lista D – “Segurança e
Saúde no Trabalho em Primeiro” está convicto de que esta é a melhor equipa, capaz de representar
todos os trabalhadores dos CTT na defesa das condições de trabalho, uma representação
Independente, Competente e Entusiástica, focada em romper com o passado no que se refere a
Saúde e Segurança no Trabalho.
Convictos de que esta equipa contará com a sua confiança, apelamos à sua participação nestas
eleições, que se realizarão no dia 15 de julho de 2019.

VOTE
Lista D
Travessa da Escola Araújo, 36 A/B ● 1150 – 142 Lisboa
Tel.21 314 50 11 ● Fax 21 315 30 68 ● Telm. 96 765 66 72
E-mail: geral@sincor.pt ● Web: www.sincor.pt

