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Lisboa, 21 de Julho de 2020

Assunto: Falta de condições de trabalho na passagem de nível na linha do Vouga – São João
da Madeira

Exmos. senhores,
Através da n/comunicação de referência 226/CVT, enviada a V. Exas. em 11/05/2020,
abordamos a existência de coberturas com amianto nas passagens de nível da linha do Vouga,
que devido à sua idade libertam partículas provocadores de doenças como asbestose,
mesotelioma, cancro do pulmão e cancro gastrointestinal. Assim, tratando-se de uma situação de
saúde publica, requeremos que, com urgência, fossem colocados abrigos nestas passagens de
nível com condições de trabalho digas e com segurança, tal como tem ocorrido em outras
passagens de nível.
Decorridos mais de dois meses, não obtivemos qualquer resposta ou temos conhecimento de
estar a ser diligenciada a remoção das coberturas com amianto.
Mais tivemos conhecimento que as referidas passagens de nível estão cheias de buracos, as
casas de banho estão sem funcionar e não existe água, factualidades que tornam degradantes
as condições de trabalho dos trabalhadores a exercer funções naqueles locais.
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Assim, em cumprimento do disposto das obrigações impostas pelo artigo 15.º da Lei n.º
102/2009, de 10 de Setembro e pelas als. c) e h) do n.º 1 do artigo 127.º do Código do Trabalho,
vimos pela presente requerer que de forma urgente a reparação das situações enunciadas, por
forma a dotar o espaço das mínimas condições de segurança e saúde, sob pena de sermos
forçados a solicitar a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho.
Com os melhores cumprimentos,
A Direcção,
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