AOS TRABALHADORES DA EWG

INFORMAÇÃO
Caro associado,
O SINDEL, através da Comissão Sindical e da sua Direção, tem feito chegar à
Empresa vários pedidos de reunião, no intuito de em conjunto podermos discutir
e encontrar soluções para as questões que desde o início incomodam os nossos
associados. Não conseguimos, até ao momento, obter qualquer resposta
positiva, sinal de que existe uma manifesta ausência de vontade por parte da
empresa em dialogar sobre estas matérias.
Obviamente que o facto de a empresa não mostrar vontade em dialogar
connosco não altera nem diminui a nossa determinação na defesa dos direitos e
dos interesses dos nossos associados! É certo que privilegiamos o diálogo; mas
na ausência deste sabemos bem a que outros expedientes lançar mão para os
fazer valer...
Sem prejuízo de recorrermos ao Tribunal, chegou a altura de exigir a clarificação
de alguns temas por parte das autoridades competentes. Estas deverão
pronunciar-se sobre as matérias que desde o início têm merecido a nossa atenção
na EWG.
Assim, requeremos em 11 de outubro de 2018 à ACT – Autoridade das
Condições de Trabalho (Unidade Local de Viana do Castelo) uma intervenção
inspetiva junto da EWG – Parques Eólicos, Assistência Técnica, Lda. sobre as
seguintes matérias:
• Deslocações entre a Residência e os Aerogeradores.

• Deslocação entre Local de Alojamento e Aerogeradores para os
trabalhadores Deslocados, quer no estrangeiro quer em território
nacional.
• Deslocações efetuadas em dia de descanso Obrigatório, sem que seja
atribuído descanso compensatório.
• Trabalhadores em Regime de turnos Rotativos, sem que seja considerado
tempo de trabalho os 30 minutos previstos para refeição.
• Desrespeito das regras de banco de Horas nos termos do Contrato
Coletivo de Trabalho.
• Progressão da Carreira Profissional ausente ou incorreta.
• Não pagamento do Prémio de antiguidade.
• Cálculo incorreto do Pagamento do Trabalho Suplementar Noturno.
Para além desta iniciativa, o SINDEL – através da sua Comissão Sindical – está a
estudar a forma de realizar um conjunto de reuniões dentro do horário de
trabalho para que os trabalhadores se pronunciem e deliberem sobre quais as
ações que devemos levar a cabo, de maneira a que a empresa tome consciência
de que não abdicarão dos seus direitos nem aceitarão o silêncio como resposta!
No SINDEL não esquecemos, nem esqueceremos, o compromisso que assumimos
com os trabalhadores da EWG no momento em que estes nos procuraram e
confiaram em nós a responsabilidade de defender os seus interesses e encontrar
soluções para as questões que os inquietam.
Unidas – a nossa experiência e a força dos trabalhadores da EWG – é certo que

ventos melhores virão!
JUNTA A TUA À NOSSA VOZ, ADERE AO SINDEL!
PORTO, 31 de outubro de 2018

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial

http://www.sindel.pt

