INFORMAÇÃO
SINDICAL
Reunião com o vereador dos RH da Câmara de Oeiras

SINTAP quer maior participação dos
trabalhadores nas questões de SST
O SINTAP reuniu, no passado dia 10 de janeiro, com o vereador dos Recursos Humanos da Câmara
Municipal de Oeiras (CMO), Nuno Neto, para abordar diversos assuntos de interesse para os
trabalhadores, incluindo o Acordo Coletivo de Empregador Público celebrado com a autarquia, num
processo em que os contributos do SINTAP permitiram a reposição de alguns direitos que haviam
sido retirados aos trabalhadores.
Neste encontro, Nuno Neto assumiu que será feito um esforço de aumento da oferta formativa,
tanto em quantidade como em diversidade, sendo dada aos trabalhadores, tanto por parte da
Câmara Municipal como da Junta de Freguesia, a possibilidade de frequentarem cursos de formação
importantes e úteis para o desempenho das respetivas funções.
No que diz respeito às condições em que os trabalhadores da CMO desempenham as suas funções,
ficou claro que ainda existe um longo caminho a percorrer para a melhoria dessas condições, tanto
no que diz respeito à organização e gestão do trabalho como ao nível das próprias instalações e
equipamentos de proteção individual, tendo o SINTAP deixado claro que neste ponto é
particularmente importante que seja impulsionada e levada em conta a participação dos
representantes dos trabalhadores eleitos para as questões de Segurança e Saúde no Trabalho, uma
vez que a sua proximidade com os problemas com que os trabalhadores se debatem no dia-a-dia é
uma mais-valia quando o objetivo é encontrar soluções para a resolução das mais diversas situações.
Relativamente à questão do absentismo dos funcionários, questão essa que se tem verificado ser
uma prioridade para o novo Presidente do município, o SINTAP, referindo que partilha essa
preocupação, frisou que o combate ao absentismo passa também pela recuperação da motivação
dos trabalhadores, sendo a melhoria do desempenho das chefias um ponto importante para a
resolução desta questão, sendo que, para isso, a CMO deve apostar na premiação do mérito como
ponto central da gestão autárquica.
No entanto, o SINTAP não pode deixar reconhecer que algumas medidas importantes já foram
tomadas, nomeadamente o fornecimento de fardamento diferenciado para as épocas de verão e de
inverno e o fornecimento de mais calçado, destacando ainda o facto de a CMO ter finalmente
acedido a uma antiga reivindicação do SINTAP e dos trabalhadores, uma vez que Nuno Neto
confirmou que, em breve, a autarquia passará a assegurar a limpeza das fardas.

Junta-te a nós!
O SINTAP defende os teus direitos!
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