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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AOS TRABALHADORES DO GRUPO EGF
EMPRESAS QUEREM PÔR CONTRATO COLETIVO NO LIXO!
O SINDEL já tinha avisado sobre as consequências negativas de uma privatização que para além de apressada era
desnecessária e não tem, a nosso ver, justificação!
Eis agora a primeira grande prova de que infelizmente tínhamos razão: em reunião realizada a nosso pedido e que
teve lugar no passado dia 1 de fevereiro, a empresa recusou-se a prosseguir a negociação do novo Contrato Coletivo,
iniciada com o Grupo AdP. O argumento da EGF é, no mínimo, cómico: aquando da privatização não constava do
Caderno de Encargos a futura existência de um Contrato Coletivo – para além dos já existentes Acordos de Empresa da
Valorsul e Amarsul – e as suas possíveis implicações do ponto de vista orçamental… Isto constitui uma afronta aos
trabalhadores e aos esforços dialogantes desenvolvidos ao longo de meses pelos seus representantes!
Embora a empresa tenha reforçado a sua disponibilidade para debater com o SINDEL todas as questões que vão
surgindo e que afetem os trabalhadores – mas fora do enquadramento de um Contrato Coletivo – não aceitamos esta
posição da EGF, posição que consideramos dever ser, muito rapidamente, reciclada!
Não queremos acreditar que os acionistas da EGF não entendam a cultura do diálogo social, da concertação e da
negociação coletiva como suportes à paz social nas empresas e fica desde já o aviso de que esta atitude da EGF
merecerá uma resposta dos trabalhadores e do SINDEL, nas frentes legais e sindicais. O SINDEL irá convocar de
imediato um Plenário Nacional de dirigentes e delegados sindicais das Empresas do Grupo EGF para, em conjunto,
serem definidos os caminhos a seguir e mais tarde realizar Plenários em todos os locais de trabalho.
Para o SINDEL a Contratação Coletiva é parte essencial na defesa dos direitos e da dignidade dos trabalhadores! Não
vamos desistir NUNCA desta forma de estar na luta por uma sociedade mais justa!

Os trabalhadores das empresas do Grupo EGF devem manter-se unidos, especialmente neste momento!

A Verdade é o nosso Argumento. O Diálogo, o nosso Instrumento!
DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!
Lisboa, 8 de fevereiro de 2018
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