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REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO AE I (09)
No dia de ontem dia 29 de Setembro realizou-se uma nova reunião de negociação AE I para a
generalidade dos trabalhadores do ML.
No ponto prévio antes da negociação o SINDEM conjuntamente com o STRUP e STTM elaborou
um documento onde se exige a intervenção do CA nos problemas que se estão a passar na DCO
e DOM a fim de acabar com a dualidade de critérios por parte da gestão do ML.
O SINDEM dentre deste ponto questiona que o que aconteceu no acidente dia 22/09 no PMO III
na secção de Alta Tensão não pode voltar acontecer, pois foi posta em causa a segurança dos
trabalhadores que ali laboram. Gazes tóxicos podem ser inaladas se continuar inoperacional
a forma de os extrair (á seis anos que se encontram avariados).
Deve haver averiguação das causas por parte da Empresa, como é da sua responsabilidade.

NEGOCIAÇÃO
O SINDEM informa o CA mais uma vez que está disponível para negociar mas não a todo custo.
Assim há questões que são mais delicadas e importantes para os trabalhadores que não iremos
abdicar e na altura certa levaremos ao sufrágio dos trabalhadores como sempre foi nosso
apanágio antes de fecharmos qualquer acordo. Assim matérias como:
- Cláusula nº2 Vigência do AE
- Cláusula nº3
Ficaram para o final da negociação.
- Clausula nova: Eventos especiais;
- Anexo V (regulamentação para o crédito horas);
- Tolerância de ponto (Regulamentação);
O SINDEM ira reformular a sua proposta a estas matérias e em conjunto com os restantes
sindicatos dará a resposta.
Por consequência da negociação até agora ficaram só estas matérias em discussão na mesa
negocial, que pensamos ser possível chegar a um compromisso de acordo com o CA o mais breve
possível da nossa parte com a seriedade como é prática do SINDEM.
Avaliação desempenho (proposta de dois pontos ano a cada trabalhador pelos últimos quatro
anos (2012 a 2016) está agendada uma reunião técnica para dia 06/10, afim de encontramos
entendimento neste assunto.
Portanto em suma a negociação está a desenvolver-se, “em passo de caracoleta” (não por nossa
gestão) mas a surtir resultados. A próxima reunião ficou agendada para dia 25/10.
O SINDEM como sempre está atento na defesa dos direitos dos trabalhadores.
ADERE AO SINDEM !
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