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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 

 

As organizações sindicais, subscritoras do AE I reuniram anteontem com os representantes da 

empresa, numa denominada reunião técnica cujo objetivo se prendia com a tentativa de resolução do 

conflito instaurado na DOP, o qual já potenciou a realização de 10 greve parciais, sobre as quais,  não 

podemos deixar de saudar a determinação destes Trabalhadores. 

A empresa evidenciou  uma vez mais, que um dos indutores deste conflito se prende com a falta de 

operacionais, nas diversas  áreas da empresa em particular na DOP. 

Estamos conscientes, que esse é um dos maiores problemas, mas infelizmente não é o único, contudo, 

reconhecemos o esforço feito na construção da proposta, que anexamos a esta informação e que será 

discutida em plenário de trabalhadores da área da DOP na próxima segunda feira dia , às 15h00 na 

Sidónio Pais. 

 Relembramos  ainda, que estamos a tratar  da revisão parcial do AE I, cuja próxima reunião será no 

dia 7 do corrente mês às 10h00, mas sobre a qual aguardamos em antecipação,  um documento com 

uma proposta, demonstrando, o que foi solicitado na reunião co o Ministro do Ambiente e Ação 

Climática, a necessidade de um ato de boa fé para que os trabalhadores entendam, que a negociação 

não consegue ficar concluída no imediato, devido a atrasos com a nomeação do CA, bem como ainda 

não existir resposta das matérias que colocámos na Tutela Setorial e que dependem da tutela 

Financeira.  

 Informamos ainda  que realizaremos, Plenários Gerais de Trabalhadores no dia 6 junho, um  das 11h00 

às 12h00 para a Generalidade dos Trabalhadores no PMO III, e outro das 23h30 às 00h300 para os 

serviços noturnos e via, no PMO II para que possamos decidir com todos os Trabalhadores esta 

situação e analisar a proposta da empresa. 

Daremos mais informações sobre o plenário em breve. 

Mantém-te atento….a unidade dos trabalhadores é determinante!!! 

 

Lisboa, 2 Junho de 2022                                                                                             As O.S. 

 

 


