AOS ENCARREGADOS DO GRUPO BRISA - IHT
Nenhum problema pode ficar sem resolução!
A propósito da diferenciação no pagamento da IHT aos Encarregados, o SINDEL na falta de resposta
por parte dos RH ao pedido de marcação de uma reunião, solicitou a intervenção dos serviços
competentes do Ministério do Trabalho.
Neste sentido, realizou-se a 2 de maio, uma reunião no MT, onde o SINDEL expôs a situação solicitando
a intervenção do Ministério para que, se fosse necessário, mediar uma solução.
A BRISA, representada pelos RH, informou ser conhecedora do descontentamento dos trabalhadores.
Mas informou que, já tomou algumas medidas para atenuar a situação, como a de uma discriminação
positiva no Prémio de Desempenho deste ano.
Manifestou ainda abertura para uma negociação desta matéria no âmbito do ACT que refletisse
alguma diferenciação nas Carreiras ou nos posicionamentos salariais.
A Brisa informou, ainda que tem em curso o estudo sobre “ Os CO(s) pró futuro” que pode, na sua
opinião, também ajudar a uma reflexão sobre este assunto, nomeadamente ao apreciar a
disponibilidade que envolve cada um dos centros e que pode vir a ser utilizado para compensar essa
mesma disponibilidade em diferentes níveis. No entanto, as conclusões do estudo ainda levarão algum
tempo.
O SINDEL, em nome dos seus associados e dos trabalhadores com a categoria de Encarregado em
geral, manifestou o seu interesse na discussão, mas alertou a BRISA de que o assunto não poderia
durar tanto tempo a ser discutido ou ser remetido para a revisão do ACT de 2023.
Assim e com a mediação do Ministério, ficou acordada uma reunião bilateral entre a BRISA e o
SINDEL, no próximo dia 31 de maio, pelas 15:00 horas, na sede da BRISA e onde o SINDEL fará a
entrega formal de propostas para a resolução da situação.
A opinião dos trabalhadores envolvidos, assume fulcral importância para o enquadramento das
propostas a apresentar.
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