
MARCAR A DIFERENÇA 
Mais e Melhor Segurança e Saúde nos CTT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Manter os trabalhadores saudáveis é 
essencial para o sucesso da Empresa. 

Nos últimos anos tem-se verificado uma 
degradação contínua nas condições de 

trabalho nos CTT o que tem trazido 
problemas acrescidos de saúde ao universo 
dos trabalhadores da Empresa.  
 

A nossa lista pretende promover a 
sensibilização da Gestão para estas 

matérias e trazer mais e melhor 
investimento para esta área da 

segurança e saúde no trabalho nos CTT 
que certamente contribuirão para redução 

do absentismo, para a redução da 
ocorrência de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais e para um aumento 

da produtividade. 

VOTA LISTA  B  Dia 15 de Julho 

VITOR FERREIRA 

CENTRAL CABO RUIVO 

 

MARIA ROCHA 

EDIFICIO FARO 

 

JOSE BRAGA 

LOJA PONTA DELGADA 

 

MÓNICA FERREIRA 

CPLN MAIA 

 

EDIFICIO DE FARO 

 

RICARDO CABRAL 
 ED. CTT FUNCHAL 

 

EDIFICIO DE FARO 

 

MARIA AMÉLIA ALVES 

LOJA BENFICA 

 

HENRIQUE PEREIRA 

CDP ERMESINDE 

 

 

 

HENRIQUE SALGADO 

LOJA MONTEMOR-O-VELHO 

 

LUISA PEREIRA 

ED. BALTICO 
 

ROGERIO LOBÃO 

CDP 4200 

 

 

LUIS MARTINS 

CPLN MAIA 

 

 

FRANCISCO MÁXIMO 

LOJA SÃO JOÃO DA TALHA 

 

 MAIS E MELHOR SEGURANÇA E SAÚDE NOS CTT! 
 

ELEIÇÕES SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

RUI BARRADAS 

CDP VILA NOVA SANTO ANDRÉ 
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ANGELA MONTEIRO 

CENTRAL CABO RUIVO 

 



COMPETÊNCIAS 

Somos uma equipa com uma distribuição geográfica abrangente em todo o 

continente e ilhas, com pessoas competentes e sensibilidade para os temas da 

Segurança e Saúde no trabalho.  

A nossa lista integra cinco mulheres porque respeitamos e defendemos a 

igualdade de género e a inclusão. 

 
OBJETIVOS 

- Mais e melhor investimento para esta área da segurança e saúde no trabalho; 

- Identificar, prevenir e controlar fatores de risco nos locais de trabalho para os 

eliminar ou reduzir por forma a evitar acidentes ou doenças profissionais; 

- Sensibilizar a empresa para os problemas de saúde dos trabalhadores, 

particularmente os trabalhadores afetados pelas doenças profissionais; 

- Requisitar a implementação de campanhas de sensibilização para a segurança no 

trabalho; 

- Identificar fatores que podem afetar o ambiente do trabalho e os trabalhadores; 

- Contribuir para que o Stress Laboral na empresa reduza significativamente. 

- Acompanhar e monitorizar a atividade de Segurança e Saúde no Trabalho nos 

CTT. 

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO TÊM DE SER ADEQUADAS AO 

DESEMPENHO DAS TAREFAS DOS TRABALHADORES! 

DIA 15 de JULHO 2019 
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