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Não há entendimento
Decorreu no passado dia 30 de Junho a 3ª e última reunião em sede de Ministério
do Trabalho (DGERT) que ocorreu face ao nosso pedido de reconciliação relativo à
aplicação de vários regimes em simultâneo, (adaptabilidade; elasticidade e trabalho
suplementar) que de resto está a ser aplicado com maior incidência na Escala do
Funchal e não tão só que a Empresa não cumpre o AE e usa sistematicamente os
trabalhadores a tempo parcial de forma desregulamentada aumentando o
absentismo e prejudicando a qualidade profissional de cada trabalhador.
Dado não ter havido entendimento entre a Portway e o Sindicatos que
despoletaram este pedido de reconciliação relativo a este tema e decorrente da
decisão dos associados em plenários efetuados em todas as Escalas, bem como
da estrutura do SINTAC na Portway, enviou o SINTAC à Portway um Pré-aviso de
greve do qual transcrevemos parcialmente o enviado:
“…dado que a Empresa não cumpre o teor do Acordo de Empresa e de forma a
proteger os trabalhadores das interpretações erradas que a Empresa tem vindo a
efetivar, vem O SINTAC – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil
emitir o presente aviso prévio de greve, a qual decorrerá em todos os V/
estabelecimentos, com início às 00H00 do dia 17 de Julho de 2017 e termo às
24H00 do dia 31 de Dezembro de 2017 abrangendo o seguinte:
-Ao regime de adaptabilidade, ou seja, sempre que um trabalhador esteja sujeito a
cargas horarias superiores a 38 horas semanais, apuradas por media de ciclo
horário.
-A todos os pedidos de alterações de horário às escalas previamente afixadas.
-Trabalho em regime de elasticidade e trabalho suplementar….”

Logo que oportuno daremos conhecimento aos associados / trabalhadores acerca
dos pormenores do pré-aviso de greve.
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