
Na Delphi existem graves problemas por resolver que afectam a 
nossa saúde e bem-estar, como sejam:

•  Os elevados ritmos de trabalho que têm provocado a número 
elevado de trabalhadores doenças músculo-esqueléticas 
(tendinites e outras);

•  As amplitudes térmicas, temperaturas altíssimas no Verão 
e muito baixas no Inverno;

•  Problemas psico-sociais devido à permanente instabilidade 
de emprego criada pela precariedade e pela pressão a que 
os trabalhadores estão diariamente sujeitos;

•  O desrespeito pelos direitos legais de assistência à família, 
consultas médicas e acompanhamento dos filhos em idade 
escolar.

“Unidos por um futuro saudável” 
Decidimos ser candidatos a Representantes dos Trabalhadores 
para Segurança e Saúde no Trabalho, apoiados pelos Sindicatos – 
Site Norte, Site CSRA e SIESI, porque são os que verdadeiramente 
defendem os interesses dos trabalhadores.

Todos juntos, vamos lutar pelo cumprimento efectivo da Lei, segundo 
a qual, todos nós trabalhadores, temos direito à prestação do 
trabalho em condições de Segurança e de Saúde.

Vamos exercer de forma plena os Direitos de Informação, Participação 
e Consulta, reclamando sempre que necessário soluções rápidas e 
eficazes para eliminar os riscos que possam causar danos na saúde e 
na integridade física de todos os trabalhadores da Delphi.

Vamos fomentar a participação activa de todos, privilegiando o 
contacto directo nos locais de trabalho, obtendo o máximo de 
informações inerentes aos riscos que afectam os trabalhadores.

Vamos promover o esclarecimento dos trabalhadores quanto aos 
direitos e garantias que nos assistem, na perspectiva da melhoria 
das condições de trabalho, bem como promover a sensibilização 
quanto aos procedimentos seguros face aos riscos e à importância 
do cumprimento das normas e regras de SST.

Vamos lutar pela garantia do direito à formação no domínio de SST, 
tendo em conta as respectivas funções e posto de trabalho.

Podem contar connosco!
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