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REUNIÃO AE I 2018 (18)
Realizou-se ontem uma reunião com o Administrador responsável dos Recursos
Humanos e a diretora do RCH.
Nesta reunião e dando cumprimento do resultado dos plenários descentralizados realizados
com os trabalhadores nas diversas áreas, foi solicitado um ponto prévio antes da ordem de
trabalhos para entregar ao CA um documento conjunto com as outras organizações
sindicais exigindo a resolução dos diversos problemas nas varias áreas da empresa, assim
como a urgência imediata de reposição de efetivo para o quadro do Metropolitano de
lisboa EPE e respeito pelos protocolos, regulamentos e AE I desta empresa.

Informando que estamos mandatados pelos trabalhadores para, decorrido o
prazo de 8 dias a contar da presente reunião e na ausência de respostas,
entregar um AVISO PREVIO DE GREVE DE 24 HORAS para a generalidade dos
trabalhadores.
O responsável pelo CA recebeu este documento informando que não dava resposta já, pois
iria fazer chegar ao restante CA como é normal deixando a resposta oportunamente para
depois desta reunião.
PROPOSTA CONJUNTA AE I 2018
Desta proposta lamentamos que depois de discutida ponto a ponto as propostas de
alteração ao AE I dos Sindicatos subscritores, o CA apenas se limitou a contrapor de forma
miserabilista e não aceitando nada.
O SINDEM manifestou o seu desagrado por esta posição e afirmou veemente que até se
houver boa fé da parte do CA existem condições nas nossas propostas para haver
entendimento entre as partes sem honorar a empresa deixando essa questão para depois;
citando como exemplo a clausula 2º vigência, integração do serviço de prevenção e respetiva
regulamentação e outras.
Portanto pensamos que, muito ainda haverá a fazer se houver vontade da parte do CA
desta empresa.
O SINDEM tudo fará para sériamente defender os interesses dos Trabalhadores, mas não
vamos consentir que se arraste a solução indefinitivamente.
Pela reposição do Poder de Compra
Juntos somos sempre mais fortes!
Adere ao SINDEM!
Lisboa 01 de Fevereiro de 2018
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