SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA EMPARK
Colegas,
No decorrer dos últimos meses, o SITESE tem feito um esforço para reunir e encontrar
pontos de convergência com a administração da Empark, de modo a celebrar um Acordo de
Empresa (AE), que melhor sirva os interesses dos trabalhadores.
Não falamos unicamente da tentativa de melhorar os vencimentos praticados. Está em causa
a possibilidade de criação de uma carreira, com progressão, com justiça nas avaliações, com
uma muito maior adequação à realidade da empresa, do que o contrato colectivo que
actualmente se aplica.
É verdade que a negociação colectiva não é imediata e que nem todas as empresas colaboram
activamente para que os resultados sejam tão rápidos como desejaríamos, mas a demora e a
dificuldade não podem servir de fundamento para a desistência.
Realizámos reuniões com a Empark e percebemos que temos muito que caminhar, logo a
começar pela dificuldade dos seus representantes em apresentar algo de concreto para
negociar. Mas novas reuniões já estão agendadas e melhores resultados se esperam.
Para isso, contamos com a colaboração de todos os nossos associados, que se encontram
informados de todo o caminho percorrido e a percorrer, desde a elaboração da proposta, até
à esperada assinatura do acordo.
Mas nem todos estão bem informados. Nem todos os trabalhadores conhecem os seus
direitos, sabem as suas defesas e até onde podem chegar na construção das suas garantias.
A falta de informação e de vontade de lutar gera, muitas vezes, comportamentos menos
próprios, virando-se contra colegas, nomeadamente criticando a força de vontade dos que
lutam.
Apelamos aos nossos associados que não se deixem abalar pela ignorância e pelo medo de
quem ainda não percebeu o que pode ganhar.
Estaremos sempre disponíveis para qualquer esclarecimento e para construir um caminho
sólido na melhoria das condições de trabalho na Empark.

Lisboa, 24 Agosto de 2015
A Direção

DELEGAÇÕES
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