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COMUNICADO (01)
Realizou-se a primeira reunião de negociações do AE I de 2021, via Zoom, com o
Presidente do CA a Diretora do RCH e os Sindicatos do AE I, da parte do SINDEM este
representado pelos Dirigentes: José Silveira e Gonçalo Serra.
O Sindem questionou o CA do porquê, de quando é detetado um caso de Covid 19
numa área operacional, porque na Área Corporativa a maioria está em teletrabalho,
de se demorar a realização dos testes do Covid 19 (chega a demorar-se 2 a 3 dias).
Também, em relação a este assunto (Covid 19), como a Empresa tinha falado que
alguns trabalhadores andavam sem máscara, nós afirmamos o contrário, pois
estivemos presentes recentemente pelos vários locais de trabalho, em todas as Áreas,
e confirmamos que todos os trabalhadores andam com a referida máscara, as
mesmas são fornecidas pela Empresa, mas já não se adequam para as novas
estripes do Covid 19.
Questionámos o CA do porquê, dos trabalhadores, que são enviados para as suas
residências por ordem da Empresa, em espelho, perderem a sua remuneração em
relação ao Prémio de Assiduidade, Trimestral e os três dias máximo de
Férias de assiduidade por ano.
Em relação ao AE I negociação, o Sindem após o Presidente do CA falar, questionou o
porquê de não existir por parte da Empresa uma contraproposta, para iniciarmos a
hipotética negociação séria.
Também o SINDEM solicitou também ao CA um compromisso de uma
calendarização das as reuniões futuras, para não se chegar ao final do ano como
tem sido apanágio nos últimos anos, e estarmos ambas as partes condicionados com
tempo de fecho ou não de acordo.
O CA não se comprometeu com a calendarização quanto á resposta por
escrito, pois a sua intenção era apresentar a mesma após estado emergência, o que
é inaceitável por parte da Empresa, ficou então agendada para a próxima reunião
para o dia 10 de março de 2021.

Por uma negociação justa!

Juntos somos mais fortes!

Adere ao Sindem!
Lisboa 26 de janeiro de 2021
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