INFORMAÇÃO
AOS TRABALHADORES DA
TRIDEC SISTEMAS DIRECCIONAIS PARA SEMI-REBOQUES LDA
Em 22 de setembro de 2020 o SINDEL, reuniu por videoconferência com a direção da TRIDEC, para discutir
alguns assuntos que de momento afetam os nossos associados, dos quais destacamos o facto de a
empresa não estar a proceder conforme o disposto no Contrato Coletivo de Trabalho do setor em relação
ao BANCO DE HORAS. Mais concretamente na questão da contabilidade final do ano civil, em que deve
estar saldada a diferença entre o acréscimo e a redução do tempo de trabalho – conforme disposto nos
números 8, 9, 10, 11 e 12 da clausula 53.ª do CCT. Assim, solicitámos à empresa que tenha uma atenção
especial relativamente a este assunto.
Foi também abordada a questão das recentes alterações de horário e rotação que a empresa está a
efetuar e que, de alguma forma, estão a afetar os trabalhadores, na medida em que estes não estão a ser
ouvidos nem consultados sobre estas matérias. Tais alterações estão a colidir com as responsabilidades
familiares dos trabalhadores, principalmente numa altura em que o sistema de ensino voltou a funcionar
em regime de aulas presenciais.
Nesta matéria apenas quisemos consciencializar a empresa da necessidade de esta, antes de efetuar
qualquer alteração de horário ou de rotatividade, dever consultar os trabalhadores através dos seus
representantes, de modo a que as necessidades de ambas as partes sejam tidas em conta.
A empresa registou devidamente as questões colocadas, garantindo que tudo fará para que, através do
diálogo entre as partes, se acordem medidas que sirvam os interesses superiores de ambas. Fez questão
de explicar que as alterações dos horários e rotação se devem unicamente ao facto de estes se adequarem
o mais possível ao Plano de Contingência elaborado pela empresa – de maneira a que este seja o mais
eficiente possível na contenção da propagação do contágio da COVID-19, entre a população da TRIDEC.
A empresa fez, também, questão de clarificar que esta alteração tem caráter excecional e estará em vigor
apenas enquanto se mantiverem as atuais orientações do governo e a DGV, frisando que o único objetivo
é a proteção os seus trabalhadores.
O resultado da reunião foi do agrado do SINDEL, acreditando no compromisso da empresa de se esforçar
na resolução das questões que de momento incomodam os trabalhadores.
Queres te juntar neste projeto SINDEL, contacta o delegado sindical Paulo Soares, pessoalmente ou
através do e-mail: Paulosoares.75@hotmail.com , ou do contato 966021943.

A Verdade é o nosso Argumento. O Diálogo, o nosso Instrumento!
DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL!

