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ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DOS 

TRABALHADORES DA MEO PARA A 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (RTSST) 

 
De acordo com o disposto no artigo 284° da Lei n° 7/2009 de 12 de Fevereiro, (Código 
do Trabalho), em conjugação com os artigos número 26 a 40 da Lei n° 102/2009, de 10 
de Setembro, (Regime Jurídico da promoção da Segurança e Saúde no Trabalho), vai 
realizar-se o processo eleitoral na MEO, que elegerá sete (7) representantes dos 
trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, estando marcadas eleições, 
segundo publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, para 13 de Fevereiro de 2017. 
O processo eleitoral decorrerá em âmbito nacional, devendo seguir as normas legais que 
se reportam ao mesmo e que se encontram inscritas no citado regime jurídico. Assim, 
em conformidade com a lei, foi divulgada a constituição da Comissão Eleitoral que 
desenvolverá todo o processo e o conduzirá nos termos legais. À sua constituição 
inicial, composta por um Presidente, um Secretário e dois Vogais, será acrescido um 
elemento representante de cada lista admitida. 

A MEO possui diferentes áreas de trabalho, a que correspondem diversas tipologias de 
postos de trabalho e edifícios, com necessidades, características e exigências 
diversificadas. (Agora com preocupantes realidades como são a inatividade laboral 
forçada,  a mobilidade funcional e geográfica e respetivas consequências ao nível físico, 
psíquico e financeiro). O trabalhador passa muito tempo da sua vida no local de 
trabalho. Por isso, é importante  uma intransigente, enérgica e honesta postura em 
defesa da Segurança e Saúde no Trabalho. Convém por isso, que os trabalhadores 
tenham representantes que respondam competentemente às exigências daquela função.  

Esta é uma Lista abrangente em que o STPT, SNTCT o STT e Trabalhadores de 
várias regiões do País, empenhados e com provas dadas, oriundos de distintas 
origens de intervenção sindical e independentes, se uniram em torno dum projeto 
que visa defender exclusivamente os direitos e interesses dos Trabalhadores da 
MEO na área da Segurança e Saúde no Trabalho.  

Este projeto espera merecer a confiança dos trabalhadores por isso se candidata sob o 
lema:  

Por um ambiente de trabalho saudável na MEO-Serviços de 
Comunicações e Multimédia, SA. 

Os subscritores:  
 
STPT- Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom 
SNTCT- Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
STT-Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual 

MANIFESTO ELEITORAL DA LISTA B 


