INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA DEO
PRÉ-AVISO DE GREVE AO TRABALHO SUPLEMENTAR
Motivos. A Empresa decidiu alterar o tipo de horários que de há muito vigoravam para os
trabalhadores da laboração por Turnos nos serviços da DSE, nomeadamente NOCI e NOCII.
A redução de trabalhadores é um facto, mas a Empresa não está impedida de admitir novos
trabalhadores ou procurar preencher a falta de pessoal através do recrutamento interno, mas a
Gestão não fez uma coisa nem outra, preferiu alterar os horários que se vinham praticando há muitos
anos, com prejuízo evidente dos direitos de quem ali trabalha, ou seja, a PT/MEO pretende fazer o
mesmo trabalho com menos pessoal.
A Gestão da Empresa não consegue entender o nível de penosidade que é intrínseco ao trabalho por
Turnos com a agravante dos horários, férias e folgas serem frequentemente alterados, o que se
traduz em evidentes prejuízos na vida pessoal dos trabalhadores.
Procura de soluções. Os Sindicatos conjuntamente com os trabalhadores, procuraram resolver a
situação através de soluções negociadas com a Gestão, para esse efeito realizaram várias reuniões
com os trabalhadores e a DRH, na última das quais, trabalhadores daquele local acompanharam os
Sindicatos, para que a voz de quem ali trabalha pudesse ser ouvida pela Gestão.
A Gestão da Empresa não quer negociar. Quando não se quer resolver os problemas, não há
argumentos que convençam e isto foi o que aconteceu nas diversas reuniões com a DRH, porque esta,
certamente subordinada à decisão de “redução de custos”, não teve sensibilidade para se encontrar
uma solução negociada, pelo que o único caminho que a Empresa deixou aos
Sindicatos/trabalhadores foi o da luta.
Greve ao Trabalho Suplementar. Na última reunião que os Sindicatos realizaram com os
trabalhadores, entre outras medidas, foi aprovada a Greve ao Trabalho Suplementar e os sindicatos
assumiram a responsabilidade de meterem o respectivo Pré-aviso.
Grave e inexplicável. Em todas as reuniões realizadas com os trabalhadores da DSE, sempre
estiverem os quatro Sindicatos que ali têm associados (SINTTAV, STPT, SINDETELCO e SINQUADROS).
Na última reunião, a Greve ao Trabalho Suplementar foi aprovada por unanimidade, em cuja
reunião estava um Dirigente do Sindetelco.
Os Três Sindicatos que subscrevem o Pré-aviso, vieram a saber pelos trabalhadores, que o Sindetelco
meteu um Pré-aviso ao trabalho suplementar em 31 de Maio, não respeitando a decisão dos
trabalhadores, na qual,como se diz, também estava um Dirigente deste Sindicato.
O que pretendem com esta atitude? É dividir para reinar? Os trabalhadores saberão ajuizar
Pré-aviso entregue dia 20 de Junho. Neste contexto, os três Sindicatos (SINTTAV, STPT e
SINQUADROS) entregaram à PT/MEO, no dia 20 de Junho, um Pré-aviso ao Trabalho Suplementar,
para entrar em vigor às 00h00 do dia 1 de Julho, com validade até às 24h00 do dia 30 de
Setembro, podendo ser renovado se a situação o justificar e os trabalhadores estiverem de acordo.
Lisboa, 21 de Junho de 2016
Os Sindicatos
SINTTAV – STPT - SINQUADROS

