SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

SITESE/FETESE NÃO ACEITA O FIM DAS NEGOCIAÇÕES DO AE
SITESE/FETESE NÃO ACEITA CADUCIDADE DO AE
O SITESE/FETESE repudia totalmente a postura negocial adoptada pela ESTORIL/SOL no
processo de negociação do A.E. e vem clarificar perante os trabalhadores a verdade dos factos.
Em primeiro lugar, o SITESE/FETESE nunca admitiu o fecho das negociações diretas, nunca
deu o processo negocial por encerrado e sempre manifestou capacidade negocial para
prosseguir esforços com vista à obtenção dum acordo honroso para as duas partes.
Em segundo lugar, no passado dia 2 de junho não se realizou qualquer reunião de negociações
entre a empresa e o SITESE/FETESE sobre o A. E., não foi elaborada qualquer acta ou dessa
reunião saiu qualquer outro documento relativo às negociações do A. E:
Nesse dia, o âmbito da reunião foi um pedido do SITESE/FETESE relativo ao pagamento da
retribuição do trabalho prestado em dias de feriado e de descanso semanal, tal como previsto na
claª 49ª do A. E. em vigor.
A negociação do A.E., como é sabido sempre foi conduzida, desde sempre e sem interrupções,
pelo SITESE/FETESE.
Acresce que o SITESE/FETESE, enquanto tal, não foi convocado para qualquer reunião de
negociações do A. E., nesse dia nem para qualquer outra reunião de negociações há mais de um
ano, tendo a empresa manifestamente privilegiado outras estruturas sindicais, nesse longo
período, para realizar negociações relativas ao A.E.
A ESTORIL/SOL tem, assim, de aceitar esta realidade e todas as consequências dai
decorrentes, com os parceiros que escolheu.
O SITESE/FETESE não tem nada a ver com um eventual insucesso dessas negociações
Todavia, o SITESE/FETESE é um outorgante legítimo do A. E. e não abdica de manter o seu
processo negocial em aberto.
Nesse sentido, e perante a recusa da empresa em negociar diretamente, o SITESE/FETESE vai
esgotar todas as vias de superação dos conflitos coletivos de trabalho e irá requerer a passagem
do processo à fase de conciliação no Ministério do Emprego e, eventualmente, às fases
seguintes para impedir a caducidade do AE/ ESTORIL SOL.
Convém relembrar que o A. E. se mantém em vigor e que a empresa não pode unilateralmente
extinguir ou acabar com o A. E.
Por isso a única solução é continuar a negociação do A. E. no âmbito do Ministério do Emprego.

PELA MANUTENÇAO DO A.E./ ESTORIL SOL
PELO DIALOGO E PELA NEGOCIAÇAO.
Lisboa, 18 de Junho de 2015
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