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THE PHONE HOUSE Portugal, vende as suas 130 lojas à TLCI,
operação que envolve cerca de 730 trabalhadores
O SINTTAV — Teve conhecimento através da Comunicação Social e dos seus associados das
noticias que dão conta da aquisição da empresa The Phone House pela empresa Digital Place.
O SINTTAV — Reuniu a seu pedido no passado dia 25-08-2015 com a empresa TLCI, na pessoa do seu Adm. Eng Capa Pereira, a quem manifestou a sua preocupação com as possíveis
consequências para os trabalhadores abrangidos por esta operação, tendo o SINTTAV manifestado a sua disponibilidade para em conjunto com a Digital Place encontrar as melhores soluções
para os problemas que possam eventualmente ocorrer.
Nessa reunião a empresa afirmou “que, não faz parte dos seus planos qualquer intenção de fazer despedimento colectivo, bem pelo contrário, pretende promover o crescimento com vista a
atingir escala e as inerentes vantagens daí decorrentes...”
Acrescentou ainda, “...que, sendo o sector das telecomunicações de grande dinamismo, o encerramento de lojas depende sempre da rentabilidade, mas, despedir trabalhadores com conhecimentos e qualificação na área do negócio das telecomunicações, quando os custos de formação
são elevados, para além de não fazer sentido, também não estamos em tempo de esbanjar recursos”...!
Relativamente ao vínculo laboral dos trabalhadores da The Phone House, a empresa, disse: Que
respeitará as actuais condições contratuais.
A encerrar a reunião o SINTTAV, manifestou ainda a necessidade da empresa assumir o compromisso na afetação de todos os trabalhadores nas lojas, caso eventualmente venha a ocorrer
a necessidade de reestruturar a atual dimensão em consequência do negócio em causa.
Face às preocupações do SINTTAV, a empresa sublinhou, que o seu passado garante uma postura respeitadora dos direitos dos trabalhadores.
Trabalhadores em caso de dúvida contatem o SINTTAV
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS.

A sindicalização sempre foi muito importante, mas no actual contexto ela é mesmo determinante para o
reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E M
MAIS
AIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR.

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
Consulte a nossa página em www.sinttav.org

