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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 

 

Realizou-se hoje pelas 15h00, na DGERT, a segunda reunião de conciliação do processo 
negocial em curso. 

Nesta reunião as Organizações Sindicais foram informadas que a empresa não poderia evoluir 
na sua proposta, porque não havia ainda autorização do governo, levando assim, o elemento 
mediador do processo a concluir esta tentativa de conciliação no Ministério do Trabalho. 

Torna-se assim fundamental que os Trabalhadores do ML, sejam capazes de responder a esta 
falta de negociação, ou mesmo bloqueio à negociação por parte dos responsáveis pelo setor 
empresarial do estado. 

Na verdade, o que parece estar a acontecer é uma tentativa de desresponsabilização dos 
Conselhos de Administração, o que não poderemos aceitar, porque são estes que dão o seu 
nome pelas empresas e perante os Trabalhadores, não podendo ser apenas “moços de 
recados” de um qualquer governo, ou ministro. 

Assim exigimos ao Conselho de Administração que utilize todos os meios ao seu alcance para 
resolver o conflito que já passou da sua fase de latência para a realidade. 

Neste sentido entregámos já um aviso prévio de greve de 24horas para o dia 12 de outubro e 
iremos discutir com os Trabalhadores as formas de luta subsequentes num Plenário Geral de 
Trabalhadores que se realizará em 10 de outubro. 

Hoje, mais do que nunca é necessário que os Trabalhadores do ML digam que estão presentes 
e que não permitirão que o CA, ou o governo, continuem a não respeitar a negociação coletiva 
e a sua dignidade. 

Estamos claramente a ser postos à prova, pelo que teremos que ser capazes de dizer que não 
deixaremos que este seja o caminho, ou seja a desvalorização do nosso trabalho e dos nossos 
salários!!!  

A LUTA É O CAMINHO!!! 

 

As Ort’s                                                                                             Lisboa 26setembro 2022 


