A PRETRAB oferece condições especiais na prestação de serviços de medicina do trabalho às empresas
associadas da AECOPS sedeadas, predominantemente, nos distritos de Lisboa e Santarém.
O protocolo consigna as seguintes condições:
• Exames médicos de admissão, a realizar antes do início da prestação de trabalho ou, excepcionalmente, nos
15 dias seguintes à contratação do trabalhador;
• Exames médicos periódicos anuais ou bianuais;
• Exames médicos ocasionais, a realizar sempre que se verifique uma ausência superior a 30 dias por motivo de
acidente ou doença;
•

Exames auxiliares de diagnóstico de otoscopia e audiometria, a todos os trabalhadores que ocupem postos
de trabalho, susceptíveis de causar riscos para a saúde devido à intensidade de ruído;

• Rasteio oftalmológico com Visioteste, bem como nos casos considerados necessários pelo médico, um electrocardiograma
• Fornecimento de fichas médicas e de dados para preenchimento, por parte da empresa associada da AECOPS,
do relatório anual das actividades de SHST, até 31 de Janeiro do ano seguinte a que dizem respeito.
Os Serviços Médicos serão prestados em consultório fixo, na programação normal, ou nas frentes de trabalho das
Empresas Associadas da AECOPS, através de unidades móveis, desde que solicitada a intervenção para um mínimo
de doze trabalhadores. Poderão ser prestados serviços nas unidades móveis a menos de doze trabalhadores, nos
casos em que tais unidades não se desloquem expressamente para efectuar esses exames médicos, mas possam os
mesmos ser conciliados com as disponibilidades e localização das referidas unidades móveis.
Em situações de urgência, nomeadamente casos de admissão de novos trabalhadores ou exames ocasionais (regressos de baixa ou acidente de trabalho de duração superior a 30 dias) a PRETRAB indica o local (consultório fixo ou
consultório móvel) onde se disponibiliza a realizar os respectivos exames médicos no mais curto espaço de tempo.
É garantido aos associados da AECOPS um valor de 30,00 € (trinta Euros), no consultório fixo e de 33,00 € (trinta e
três Euros) nos consultórios móveis, por cada trabalhador examinado.
As empresas que pretendam usufruir destas condições, deverão efectuar contactos com a PRETRAB, por forma a
estabelecer contratualmente a respectiva prestação de serviços.
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