
Colegas, 

No término de mais um ano de mandato dos Representantes dos Trabalhadores da FCUL para 

a Segurança e Saúde no Trabalho (RT-SST), é tempo de prestar contas da nossa atividade. 

Neste ano, destacamos o acompanhamento do processo de instalação do serviço de Medicina 

no Trabalho. Em consonância com a Direção, desejamos a instalação do serviço o mais 

brevemente possível, mas com a garantia de ser um serviço diferenciado, que possa ter em 

conta as especificidades dos postos de trabalho na FCUL, que envolvem vários graus de 

exposição a agentes de risco químico, físico e biológico e diferentes perigosidades. Não tendo 

a instalação deste serviço ocorrido ainda em 2017, estamos na expectativa de que em 2018, 

finalmente, este serviço entre em funções. Para tal, vamos continuar a defender junto da 

Direção os interesses de todos os trabalhadores, velando assim para que se dê cumprimento a 

este importante requisito legal. 

Regularmente, participámos como Observadores nos exercícios de evacuação e de emergência 

que o Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade tem organizado. A comunidade da 

FCUL tem evoluído muito positivamente na resposta a estes exercícios, o que nos vai deixando 

mais confiantes na capacidade de todos para enfrentarmos emergências que eventualmente 

surjam nos nossos locais de trabalho. Relevamos a necessidade de atualizar algumas plantas 

de evacuação, no que fomos ouvidos pela Direção. 

Têm continuado as reuniões trimestrais com a Direção onde temos levado vários assuntos que 

observamos e que nos preocupam, ou que os colegas, docentes e não docentes, nos fazem 

chegar. Destacam-se preocupações com o conforto térmico e a ventilação, sobretudo nas 

épocas mais extremas do Verão e do Inverno, nos pisos mais elevados de vários dos edifícios 

da FCUL. A Direção está consciente deste problema, e tem intenção de intervir na medida das 

capacidades da FCUL; pela nossa parte, temos a intenção de fazer, em breve, um esforço 

próprio para obter informação global de todos os colegas sobre as condições dos seus locais de 

trabalho, em termos de conforto, adequação à função e perigosidade percecionada. 

A nível de organização interna foi possível obter junto da Direção um espaço comum para 

funcionar como sede dos RT-SST e sala de reuniões e para outras organizações de 

trabalhadores de Ciências (sala 4.1.28), contribuindo para a implementação institucional 

destas organizações de trabalhadores de Ciências. 

Em termos de ações dos RT-SST em Ciências, além das sessões de esclarecimento foi editado 

um poster que se encontra afixado nos vários edifícios de Ciências chamando a atenção para o 

dever de cada um no desenvolvimento de uma cultura Saúde e Segurança no Trabalho. 

Queremos continuar a intervir de forma ativa junto da Direção em defesa de todos, mas para 

isso contamos também com todos para nos fazerem chegar questões e preocupações no 

âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho.  

Contactem-nos pelo e-mail rt-sst@ciencias.ulisboa.pt! 

Os RT-SST da FCUL 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/representantes-dos-trabalhadores-para-a-segurança-e-

saúde-do-trabalho 
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