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GRUPO MEO

TRABALHADORES DA DIT/DTM
SITUAÇÃO MUITO PREOCUPANTE, EXIGE RESPOSTA SINDICAL FIRME, NAS FRENTES POSSÍVEIS

Situação.

A decisão da Gestão da PT MEO, de enveredar pelo caminho da designada “Reestruturação Societária", para
através deste mecanismo “empurrar” 42 trabalhadores para uma Empresa chamada “WINPROVIT”, é muito preocupante por
vários motivos e exige uma resposta sindical, firme, que, sem “demagogias populistas”, procure todos os caminhos e formas de
intervenção possíveis que possam conduzir à alteração da situação que a PT MEO criou.

Problemas vários. O serviço que os trabalhadores da DIT/DTM realizam, é de extrema sensibilidade para a PT MEO,
exige por isso trabalhadores motivados, libertos de preocupações laborais, para se poderem entregar ao desempenho das suas
funções como sempre o têm feito até agora.
A situação que lhes foi criada, de serem empurrados para uma Empresa quase desconhecida no mundo laboral, semelhante a
uma qualquer "empresa de vão de escada" incomparavelmente diferente da PT MEO para pior, sem qualquer garantia em
relação ao seu futuro, em que o contrato estabelecido entre as duas Empresas é desconhecido dos trabalhadores, numa
situação que se exige de máxima transparência, cria obviamente uma situação completamente adversa à estabilidade laboral e
emocional desejada, cujos reflexos negativos já começam a ser evidentes, porque estão em causa trabalhadores, que são seres
humanos, têm família e futuro pela frente com responsabilidades sociais.
Não compreender esta realidade é uma atitude contrária a uma boa Gestão.
Os trabalhadores não compreendem a necessidade da decisão da Gestão da PT MEO e o SINTTAV acompanha esse sentimento,
o objectivo da redução de despesas, se é que neste caso se verifica, não pode valer tudo contra os trabalhadores.
O resultado da reacção dos trabalhadores da DIT/DTM afectos por esta decisão começa a surgir e ainda a “procissão vai no
adro”.

Estranho. Parece que um Gestor de “topo” da PT MEO terá comentado que já se nota uma redução do trabalho na área da
DIT/DTM, avaliação muito estranha, reveladora de quem não conhece os contornos sócio-laborais, alguém pode esperar que
numa situação de incerteza e grande preocupação quanto ao seu futuro, os trabalhadores continuassem a dar a resposta
profissional que antes davam? Só se não fossem humanos e não tivessem sentimentos.
Estes gestores serão capazes de pensar como reagiriam se a situação lhes batesse à porta?
Naturalmente que este declínio no trabalho vai continuar e não é certamente isso que a PT MEO necessita na área da DIT/DTM
e todas as outras, mas a responsabilidade não é dos trabalhadores, não foram eles que tomaram a decisão de se verem
confrontados com este grave problema.

Resposta sindical. O SINTTAV, como Sindicato responsável, está preocupado com esta situação, tem procurado e vai
continuar a procurar intervir aos vários níveis onde possa ser possível encontrar uma solução aceitável para este problema.
Para o SINTTAV não é claro que a PT MEO tenha legitimidade para evocar a figura de “Transmissão de Estabelecimento” no
contexto do Código do Trabalho e menos claro ainda é o facto da PT MEO não facultar uma cópia do acordo estabelecido com a
“WINPROVIT”, repetimos, num processo que se exige com total transparência.
Neste contexto, o SINTTAV realizou uma reunião entre o seu Gabinete Jurídico com a CGTP, que analisaram conjuntamente que
caminhos no plano Jurídico se podem seguir e solicitou uma reunião com carácter de urgência à Gestão da PT MEO.
Em função da resposta da PT MEO às preocupações dos trabalhadores e do SINTTAV, será decidido que caminho vamos seguir,
sendo certo que o nosso Sindicato privilegia sempre as soluções negociadas, mas quando estas falham não enjeitamos as
outras.
ATENTOS E DETERMINADOS, É O CAMINHO QUE SEGUIMOS.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
O MAIOR E MAIS REPRES
REPRESENTATIVO
ENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

