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4ª REUNIÃO AE I 2018 (24)
Ontem dia seis do agosto realizou-se mais uma reunião de negociação coletiva com o Sr. Presidente
do CA e a responsável dos Recursos Humanos RCH, nesta reunião o Sindem colocou no ponto prévio
algumas questões preocupantes:
1-Já há a luz verde para a autorização de abertura de concurso para os 23 trabalhadores para a DMT
e os 30 para a DCL? (como tinha ficado prometido em 2017)
2-Vai haver renovação do contrato dos vigilantes ou não? Ocs. tem tido trabalho acrescido por causa
disso. A Estação da Alameda continua só com um Oc. Para 2 átrios e sem vigilante! (já tínhamos
alertado)
3-A limpeza por contrato nas linhas AB e CD com muitas reclamações?
4-Nos concursos internos falta transparência por parte da Empresa quando os nossos colegas Não
são selecionados…
O Sr. Presidente do CA depois de tomar nota das questões levantadas respondeu:
1-Ainda vai falar com o “Tesouro sobre as novas admissões” …
2-Já estão a concurso novos contratos.
3-Vai analisar.
4- “Concursos internos exigem uma gestão equilibrada por parte da Empresa de forma a não deixar
novos buracos com a recolocação das pessoas”, disse.
Em seguida passando á negociação coletiva o Sindem Não concordou com a argumentação do Sr.
Presidente do CA, para que mos reformule a nossa proposta dos trabalhadores defendendo-se com
a tutela e afirmando que já houve um aumento da massa salarial de 8% em 2017 na nossa Empresa…
O Sindem esclareceu que os trabalhadores não tiveram aumento! O que tiveram foi uma reposição
de parte do que lhes foi roubado, pois não receberam retroativos ao ano em que teve início o roubo!
(aumentado foi quem roubou!) Depois de muitos sacrifícios que os trabalhadores fizeram nestes
últimos anos é nossa convicção mais do que justo aumentos salariais!
Reiterou também as outras propostas apresentadas na reunião anterior conforme a proposta
conjunta entregue a out. de 2017 e acrescentou mais uma vez que a vigência do nosso AE não tem
impacto nenhum na massa salarial e seria uma demonstração por parte do CA de confiança nos
trabalhadores desta casa!
O Sr. Presidente não fazendo nenhuma contraproposta deu como terminado a Reunião.
Já sem o CA na sala as A. Sindicais presentes com a concordância do Sindem decidiram solicitar uma
reunião ao Sr. Ministro da tutela com urgência para discutir desbloquear esta matéria, uma vez por
todas!
Realizou-se hoje uma reunião com a direção da DOP conforme acordado no passado quando da
implementação de novos horários. Depois de ter já recebido o parecer conjunto das ORTs, (CT, STTM,
SINDEM, STRUP e SITRA) a direção discutiu alguns pontos admitindo ainda ter falta de R. Humanos
na área?! Ficou o compromisso de ir analisar o parecer enviando a resposta para as ORTs.
Lamentamos que persistam ainda problemas que apenas só a gestão da DOP pode resolver!
Pela reposição do Poder de Compra!
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