CRIAÇÃO DA EMPRESA MEO SERVIÇOS TÉCNICOS NOVA REUNIÃO COM OS
SINDICATOS DA FRENTE SINDICAL
Trabalhadores não terão de decidir de imediato a aceitação ou não da cedência
ocasional.
(O periodo de férias terá de ser tido em conta)

No dia 1 de Junho será feito o anúncio da legalização da MEO S.T.

Realizou-se no passado dia 14/05/2019 uma nova reunião com representantes do Comité
Executivo (CCO e DRH) por solicitação dos sindicatos da Frente Sindical.
Está decidido pelo Comité Executivo o anúncio do início da legalização da nova empresa a 1 de
Junho de 2019.
Tal anúncio ficou claro para os sindicatos, no entanto ninguém terá de decidir logo nessa altura se
aceitará o acordo de cedência ou não, tal decisão não deverá ocorrerá antes de Setembro Outubro.
Está entretanto a ser analisado pela DRH as propostas de alteração ao Acordo de Cedência
Ocasional elaborado pelos advogados da Frente Sindical.
Este será sempre um documento de grande importância para salvaguarda dos direitos, garantias e
deveres dos Trabalhadores da DOI que aceitarem ser cedidos.
Recordamos que legalmente e contratualmente, ou seja, pelo Código de Trabalho e pelo ACT,
será sempre o Trabalhador a decidir individualmente se aceita ou não ser cedido.

Protocolo. Vai ser assinado entre o Comité Executivo e os Sindicatos da Frente Sindical, um
Protocolo através do qual, a MEO/Altice se compromete a um conjunto de situações tais como:







A respeitar integralmente o estabelecido no artº 289º do Código de Trabalho e no ACT
subscrito pelos sindicatos ou por adesão individual no caso de trabalhadores não
sindicalizados.
Clarificar mais e melhor quais os objectivos da criação da nova empresa.
Clarificar melhor as garantias na situação de não aceitação da Cedência Ocasional.
Clarificar melhor a situação e as garantias, no caso de cessação da Cedência Ocasional,
nomeadamente, quanto ao local de trabalho e funções.
Garantia de que, em caso de Cedência Ocasional, os trabalhadores não serão afectados em
nenhum dos seus direitos.
Garantia de que no próximo Processo negocial, o âmbito do ACT da MEO/Altice será
extensivo à MEO Serviços Técnicos.

Carta de Compromisso. O CCO do Comité Executivo, assumiu a disponibilidade para
estabelecer e assinar com os Sindicatos da Frente Sindical, uma Carta – Compromisso no respeito
integral daquilo que vier a ser acordado para Cedência Ocasional.
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Nova reunião com o Comité Executivo. No dia 20 de Maio, terá lugar nova reunião entre o
Comité Executivo da MEO/Altice e a Frente Sindical, para se ultimarem os diversos documentos
(Contrato de Cadência, Protocolo e carta-compromisso).

Reunião da Frente Sindical. No dia 15 realizou-se uma reunião dos sindicatos da Frente
Sindical, na sede do STPT, onde se analisou todo o processo e se decidiu iniciar as sessões de
esclarecimento, após a obtenção dos documentos finais, o Acordo de Cedência, o Protocolo e
Carta de Compromisso.

Primeiro Plenário. Foi decidido que a 1º Plenário se realizará no dia 30 de Maio em Setúbal e
a seguir decidiremos o restante calendário.

Consequências da Cedência Ocasional. Uma das grandes contrariedades da Cedência
Ocasional, prende-se essencialmente com a situação do trabalhador que não aceitar ser cedido ou
aquele que por qualquer motivo desejar regressar à “ MEO SA”.
Nestas situações não ficou ainda garantido quer o local de Trabalho quer as funções a
desempenhar.
Em qualquer destes casos a lei protege o trabalhador, mas é necessário que tal fique esclarecido
sem equívocos para todos.

A campanha orquestrada. Por fim temos que fazer referência e alertar os trabalhadores, para
a nefasta acção que tem sido desenvolvida por algumas pessoas, que continuam a utilizar as redes
sociais com fins “inconfessáveis”, mas que nada tem que ver com a defesa dos trabalhadores.
Nas redes sociais está a tornar-se cada vez mais difícil distinguir o falso do verdadeiro.
São notícias e ideias redigidas com o propósito de desinformar e criar a confusão.
A informação falsa e a desinformação encontraram nas redes sociais o aliado perfeito.
È principalmente através do Facebook, que muitas vão formatando ideias primárias e ódios.
Mas este é um filme já conhecido, antes utilizado por aqueles que nunca fizeram nada em prol dos
trabalhadores e é preciso saber distinguir o falso do verdadeiro, o trigo do joio
A Frente Sindical, hoje como sempre, estará na linha da frente, reunindo com os trabalhadores,
esclarecendo, informando e orientando, este sim é o verdadeiro e responsável trabalho sindical.

A Frente Sindical deixa já o apelo a uma grande participação dos trabalhadores
nos Plenários que se irão realizar, para de forma responsável e construtiva
definirmos o caminho a seguir
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