
 

SINFA- Sindicato Independente dos trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins 
Avenida Infante Dom Henrique nº75 B, 1º andar, 1900-263, Lisboa 

Contactos- 967 119 327, 935 465 870, 910 328 094 / Sinfa@sinfa.pt 
 

 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração 

 

Dirigimo-nos a V. Exa, por estarmos preocupadíssimos com a intenção da 

empresa fazer regressar os seus colaboradores que estão em teletrabalho ao 

seu local físico, já no início de maio. 

Como sabemos, uma vez que tem sido veiculado nos meios de comunicação, a 

haver uma segunda vaga da pandemia de Covid 19, esta será mais severa e 

com consequência maiores, pelo que consideramos prematura e desnecessária 

a medida de regresso dos colaboradores ao local físico do trabalho. 

Tem a Empresa condições para assegurar o regresso desses trabalhadores em 

segurança? Já conseguiu a empresa assegurar no mercado os equipamentos 

de proteção individual, nomeadamente mascaras, que segundo anunciado são 

recomendadas pela DGS? Sobre esta questão, perguntamos como é possível 

que a grande parte dos nossos trabalhadores operacionais, na frente desta 

guerra, ainda só tenha chegado uma máscara e não reutilizável, percebemos a 

dificuldade na aquisição de um bem que todos querem e que a procura é muito 

superior à oferta, mas a falta de máscaras no mercado, nesta fase já não pode 

ser uma desculpa, a empresa já teve mais do que tempo suficiente para adquirir 

esse equipamento de proteção e de o distribuir aos trabalhadores. 

Tem a empresa instalações sociais que permitam aos trabalhadores tomarem a 

sua refeição respeitando o distanciamento social? Com a limitação de pessoas 

nas cantinas e nas instalações sociais, restaurantes fechados e a abrirem com 

muitas limitações e supermercados com restrições e com filas, certamente 

haverá uma redução do tempo efetivo de refeição, algo que deverá ser 

considerado e para o qual pedimos haja alguma tolerância. 

Outra situação que nos preocupa, são os trabalhadores com filhos menores de 

12 anos, que saindo da situação de teletrabalho durante o período escolar serão 

obrigados a ficar com esses em casa e assim deixarão de produzir trabalho para 

a empresa e sofrerão consequências financeiras.  

Tendo em vista a minimização dos riscos associados ao levantamento do 

“estado de emergência”, considera-se dever ser ponderada, por um lado a 

possibilidade de manutenção dos grupos de risco em teletrabalho (os 

trabalhadores com 60 anos de idade ou mais, com doenças cronicas (ex: 

doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares ou respiratórias) e com 

sistema imunitário comprometido por doença autoimune ou oncológica. Também 
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os trabalhadores que vivam com pessoas desse grupo de risco, entendemos 

devam ficar na mesma situação) bem como os trabalhadores que tenham filhos 

menores de 12 anos e por outro a possibilidade de uma parte da atividade ser 

feita em teletrabalho dos restantes colaboradores, que poderá ser em dias fixos 

da semana, eventualmente alternados por equipas, com a fixação de um dia, por 

semana, em que devam estar presentes, nas instalações, todos os 

colaboradores, por forma a manter-se atualização 

Face a este cenário o sindicato SINFA só poderá aceitar o regresso dos 

colaboradores ao local físico, mediante algumas medidas que salvaguardem a 

integridade física dos colaboradores. 

Para além disso deverá ser elaborado um procedimento/norma interna para 

implementar nos locais de trabalho, a respeitar por todos e afixada nos locais de 

trabalho para conhecimento de todos, no qual deve constar: 

1 – Distanciamento social – Devemos manter, ou pelo evitar nesta fase inicial, 

entrar em outras salas. Sempre que possível devemos falar por telefone; 

2 - Limpeza geral e profunda nos locais de trabalho que têm estado 

desocupados; 

3 - Reforço da limpeza, aumentando a frequência com que essa é feita; 

4 - Aquisição e aplicação de pelicula protetora para todos os teclados, por forma 

a que a limpeza nesses equipamentos seja eficaz (esta medida deve ser 

imediata e estendida a todos os terminais, estações, centros de manutenção 

etc); 

5 - Medição de temperatura corporal à entrada de serviço, sem registo da 

medição; 

6 – Uso de máscara – A par das indicações da DGS devemos usar máscara.  

7 – Nos bares/refeitórios só deverão estar presentes 1/3 da capacidade do 

espaço; 

8 – Sempre que possível devemos ter a porta da sala e uma porta ou janela para 

o exterior aberta para haver ventilação; 

9 – A utilização de viaturas em pool, requer alguns cuidados. Só deve ser usado 

pelo condutor. Depois de utilizada a viatura, deve-se, se possível, deixar uma 

janela aberta até ao final da tarde. No carro deve haver toalhas multiuso para no 

final da utilização poder ser limpo o volante, manete de velocidades e travão de 

mão; 
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10 – Atendimento presencial só se deve fazer em último recurso e nas seguintes 

condições: 

a) Uso de máscara obrigatório; 

b) Marcação do dia, hora e assunto a tratar; 

c) Só será permitido o atendimento de uma pessoa de cada vez. 

11 – Nos locais/salas onde estão vários colaboradores deverão ser instaladas 

divisórias em acrílico; 

 

Face ao exposto Senhor Presidente, estamos convictos que se forem adotadas 

todas as medidas que estão ao nosso alcance, poderemos minimizar os riscos 

associados ao levantamento do estado de emergência e consequente presença 

física dos colaboradores no seu local de trabalho. 

 

Aceite os nosso melhores cumprimentos, 

 

Lisboa, 27 de abril de 2020 

 

 

 

 


