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As Organizações Sindicais                                                                                         20/07/2022 

 
INFORMAÇÃO CONJUNTA  

AOS TRABALHADORES DO ML 
 
 

As Organizações Sindicais subscritoras do AE I, reuniram hoje para 
analisar, a situação social na Empresa, no que respeita às negociações 
do AE, bem como todas as situações que se estão a passar em várias 
áreas particularmente no que respeita aos concursos da área da DCL 
para progressão na carreira, que infelizmente, enfermam por falta de 
transparência e estão a provocar imensas injustiças, por não respeitarem 
os pressupostos habituais na nossa Empresa. 
Por outro, lado os trabalhadores da DOP que já realizaram um número 
significativo de lutas continuam a ver inalteradas as suas condições de 
trabalho. 
 
Assim decidiram: 
 
1 – Solicitar a passagem do processo negocial à fase da Conciliação 
na DGERT; 
2 – Solicitar com carácter de urgência uma reunião ao Senhor 
Ministro do Ambiente e Ação Climática, uma vez que na última 
reunião, o mesmo demonstrou total abertura para voltarmos a reunir 
se não se conseguisse chegar a entendimento em muitas das 
matérias que lá apresentámos. 
3 – Entregar novo aviso prévio de greve ao tempo suplementar e 
eventos especiais, que vigorará a partir de 4 de Agosto, por períodos 
de 30 dias renováveis. 
 
Solicitamos ainda que prestem particular atenção à informação sindical 
que em tempo útil, divulgará a data do Plenário, para o qual iremos 
necessitar da vossa participação…. 
 
Informamos, que deu entrada uma queixa na ACT, sobre a substituição 
de Trabalhadores em Greve no passado dia 26, pelo qual aguardamos 
resposta da respectiva autoridade, assim como, deu entrada uma queixa-
crime contra a Empresa e outros. 
 
As O.S. continuarão a acompanhar atentamente o desenvolvimento de 
todo o conflito que o atual CA tem potenciado nas relações laborais, e 
desencadeará em cada momento as ações de luta que entendam por 
convenientes na defesa dos direitos e interesses dos Trabalhadores. 
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!! 
 


