
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ASSISTIMOS AO ENORME 

PROFISSIONALISMO E DEDICAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA CTT-EXPRESSO 
 

O SINDETELCO esteve ontem domingo, ao final do dia, reunido para com a empresa, para fazer um 

balanço dos dias anteriores e uma projeção em relação aos próximos dias. 

  

Referenciámos as necessidades e as preocupações quanto ao futuro e nessa linha apresentámos um 

conjunto de medidas a aplicar no mais curtíssimo espaço de tempo: 

 

- Que sejam colocadas máscaras, luvas e gel desinfetante em quantidade suficiente para 

que não exista rotura de stock. 
 

- Solicitámos à empresa que aumente as rotinas de limpeza e desinfeção, recorrendo ao 

reforço do número de vezes que se efetua essa tarefa nos Centros Operacionais, quer de 

dia, quer de noite, incluindo instalações sanitárias e balneários, bem como 

refeitórios.  Todos os espaços devem de ser rigorosamente controlados pelo responsável 

das instalações. 
 

-Solicitámos à empresa que, com a maior brevidade possível, equipe todos os Centros 

Operacionais com medidores de temperatura e que sejam realizadas medições aos 

trabalhadores à entrada e à saída do seu turno.  
  

-Solicitámos à empresa que seja célere a analisar situações médicas apresentadas nos 

Centros Operacionais pelos trabalhadores, para que não se criem constrangimentos como 

tem acontecido com alguma frequência.  

Lembramos que a empresa tem que cumprir as diretivas da Direccão Geral de Saúde, por forma a 

que todos os trabalhadores estejam a trabalhar em segurança para diminuir ou mesmo eliminar os 

eventuais contágios. 

 

COMUNICADO 11/SN/2020 
 

  

  

  

  

/SN/2017  

 

www.facebook.com/sindetelco 

https://www.facebook.com/SINDETELCO/


Em relação ao Centro Operacional do Prior-Velho, fomos informados pela empresa que na passada 

sexta-feira pelas 23 horas, realizou-se uma desinfeção própria para o motivo em causa, por forma a 

tornar o espaço seguro. 

 

A Empresa informou-nos ainda que os trabalhadores do turno da manhã ficarão em casa e os dos 

turnos da tarde e da noite, se nada for apresentado em oposição, irão trabalhar. 

 

Solicitámos a urgência em colocar com a maior brevidade o medidor de temperatura para além de 

toda a desinfeção e todos os equipamentos de proteção e higiene. 

 

Solicitámos também à empresa que enquanto o país se encontrar em estado de emergência se 

reduza ao máximo possível os horários de trabalho, garantindo os rendimentos dos trabalhadores 

e que se deve salvaguardar ao máximo o contacto com os utentes. 

Os trabalhadores não têm local para efetuar as suas refeições devido ao fecho imposto na área da 

restauração. 

  

Nenhum trabalhador deve arriscar.  
 

Se não se sentir bem deve informar a chefia e ligar para a LINHA 
CONTENÇÃO COVID19 CTT (800 210 010  dias úteis das 06hoo 
às  24h00). 
 

 

Os dirigentes do SINDETELCO continuam a fazer o seu trabalho em defesa dos associados e estamos 

sempre disponíveis para o acompanhamento e resolução de problemas colocados. 

 

Quaisquer questões adicionais podem ligar para a sede do SINDETELCO ou para o dirigente 

 Victor Ferreira:  960049556. 

 

LINHA CONTENÇÃO COVID19 CTT 
800 210 010 (dias úteis das 06h00 às 24h00) 

 
SEGURANÇA SOCIAL Dúvidas sobre apoios sociais (assistência a familiares, baixas, quarentena) - ligue 300 502 502. 

 

COVID – DECLARAÇÃO APOIO EXCECIONAL FAMÍLIA Descarregue aqui (para os pais que ficaram em casa com filhos).  
 

SAÚDE24 Tel.   808 242 424   Email: atendimento@sns24.gov.pt 
 

 
Lisboa, 23 de Março 2020                                                                                 O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

https://www.sindetelco.pt/wp-content/uploads/2020/03/COVID_DeclaracaoApoioExcecional_Familia.doc
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