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INFORMAÇÃO (27)
Realizamos ontem dia 04/12 uma reunião com o Presidente do CA, e o Vogal
responsável pelo pelouro das duas áreas DOP-DCL a pedido das ORts do ML.
Esta reunião serviu para esclarecer o porquê de continuar os problemas desta Área.
O Sindem ás questões colocadas ao CA enviadas por documento conjunto das ORTs
previamente:
1 – Horários versus desgaste físico e psicológico dos maquinistas;
2 – Medicina preventiva; exigência do papel independente e sigiloso da medicina
laboral nas decisões dos casos específicos dos trabalhadores;
3 – Formação profissional inadequada ou inexistente aos trabalhadores
maquinistas, inferência para o incumprimento dos Regulamentos em vigor como
fonte potenciadora de acidentes ou incidentes;
4 – Análise aos acidentes ocorridos com as portas (passados e recentes);
5 – Quais as estratégias da empresa para as categorias de encarregados e
inspetores, tendo em conta as vagas existentes e o cumprimento do AE em vigor.
6 – Analise sobre as pressões que a direção da DOP faz ás chefias e aos trabalhadores
executantes para estes “contornarem” os regulamentos e a própria predisposição
que esta tem para os “adequar” aos seus fins em determinadas ocasiões.
Acrescentou que: ao 1º ponto, os Horários dos nossos colegas continuam a não ser
“humanizados” (não contempla as necessidades fisiológicas e outras).
Do 2º ponto, consideramos que a medicina laboral/preventiva continua a por a sua
isenção em causa (e não só para esta área).
3º ponto, a formação deveria de ser mais adequada á realidade e ter em conta as
novas adversidades, que já por diversas vezes denunciamos esta deficiência em
todas as áreas.
4º ponto, falta de transparência nas conclusões dos inquéritos a estas e outra
avarias.
5º ponto, não concordamos que continue o problema nesta área, não cumprindo
escalas do PCC (três encarregados de movimento são insuficientes para estarem a
supervisionar cinco postos de serviço) também não concordamos com a situação da
continuidade de Encarregados estarem em “Comissão de Serviço” a fazer o trabalho
de Inspetores.
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Sobre este ponto por último, o Sindem entende que a chantagem psicológica aos
trabalhadores não é o caminho! Os regulamentos não devem ser aligeirados de
forma alguma!
A estas questões lamentavelmente nem o Sr. Presidente do CA nem o administrador
com o pelouro das áreas DOP e DCL acrescentaram nada de novo, pareceu-nos até
que está tudo bem!
O Sindem manifestou o seu desagrado por Sr. Diretor da DOP com poder para isso
ter divulgado no PCC as questões que iriam ser discutidas nesta reunião com intuito
de desvirtuar a mesma, entende-mos nós!
Antes do fim da reunião o Sindem colocou três questões não menos importantes
de outros assuntos pendentes ainda sem resolução por o CA.
1- No Normativo do Serviços de Piquete de Prevenção, no ponto 7 Pagamento
da Prestação de Serviço de Prevenção não foi cumprido a atualização do
atual valor hora (1,04€) com este último aumento?
2- Arredondamento ao cêntimo referente ao valor hora nas horas
noturna/feriados no recibo de vencimento, continua a ser por defeito para
a Empresa?
3- Pagamento do serviço prestado nos eventos especiais (Rock-in-rio-2018) só
foi pago abusivamente a partir da 01H00 da manhã aos trabalhadores
solicitados, violando o que está acordado em AE I?
Em resposta o CA:
Questão 1º afirmou que vai ser resolvido.
Questão 2ª afirmou que a culpa é do sistema.
Questão 3º Não obtivemos qualquer resposta.
Ficamos também a saber pelo Sr. Presidente do CA que foram feitos novos
regulamentos para as áreas operacionais o que nos estranhou que ninguém das
ORTS tivesse conhecimento das mesmas!
Não é desta forma pouco transparente que se lida com os trabalhadores!
O Sindem está atento e não vai baixar os braços na defesa dos seus Associados e
Trabalhadores em Geral!
Pelo cumprimento do nosso AE!
Juntos somos mais fortes!
Adere ao Sindem!
Lisboa 05 de dezembro de 2018

A Direção
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