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CARTÃO REFEIÇÃO e Clª 39
Informamos que, por proposta destes 4 sindicatos (SIMAMEVIP – SINDAV – SITAVA e STHA), reiterada
em reunião no dia 20/12, a empresa aceitou suspender o Regulamento da Clª 39 e reformular as
adesões ao Cartão Refeição.
Relativamente à Clª 39 aplicar-se-à o AE na sua plenitude. Quanto ao Cartão Refeição, a adesão será
opcional para cada trabalhador.
Nesta mesma reunião, obtivemos o compromisso da Empresa de retomar as negociações do AE no mês
de Janeiro. Reiterámos também todos (estes 4 sindicatos e a Portway) a intenção de que as
negociações sejam céleres e permitam acabar com a ameaça da caducidade do AE (que pode ocorrer
antes do final de 2020), esperando estes sindicatos que possamos assinar um acordo o mais
aproximado possível do texto de 23 de Julho.
Fica assim demonstrado que não é pela via do conflito estéril, da greve pela greve, que os problemas se
resolvem.
Assim, da mesma forma como resolvemos, pela via do diálogo, as questões relacionadas com o Cartão
Refeição e com o Regulamento da Clª 39, também consideramos que, pela mesma via, chegaremos a
um acordo em linha com o de 23 de Julho que tantas melhorias introduzia na vida dos trabalhadores.
Relativamente ao Cartão Refeição, respeitando obviamente a decisão individual de cada trabalhador,
não podemos deixar de referir que esta modalidade de pagamento do subsídio de refeição está
generalizada no nosso sector, sendo que o feddback que temos dos trabalhadores é bastante positivo.
Não deixa de ser irónico que quem não assinou o acordo de Julho, impedindo assim que as carreiras
tivessem sido pagas em Agosto com retroactivos a Janeiro e o fim do banco de horas, por exemplo,
esteja agora a empurrar os trabalhadores para fazer greves com o objectivo de obter aquilo que não
quis em Julho, por via da assinatura de um novo AE. Bipolaridade, ou algo mais?
Voltamos a apelar aos trabalhadores, para que, em consciência, se juntem a quem verdadeiramente e
de uma forma responsável os defende. Vem reforçar quem luta pela dignidade dos trabalhadores.
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