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A ASPTC chegou a entendimento com o CA
e assinou o AE!
Teve lugar hoje, dia 3 de Agosto, a segunda reunião em sede de conciliação no Ministério de
Trabalho (DGERT). Nesta reunião foi possível um entendimento com o C.A.
Conforme já tínhamos informado, a ASPTC enviou uma proposta para alteração ao ponto 2
da clausula 42ª, proposta essa que foi aceite e que desbloqueou a assinatura do AE, que
veio a acontecer de imediato e a consequente entrega para publicação.
Tudo aconteceu naturalmente, sem pressas, e não veio mal nenhum ao mundo, por só agora
assinarmos o acordo.
Tínhamos consciência que depois de algumas ORT’s assinaram de uma forma precipitada o
AE, que as nossas pretensões ficariam condicionadas.
Ouvidos os trabalhadores e sabendo que os assuntos que estavam em causa eram de grande
importância para o futuro de todos nós, não baixámos os braços e avançámos para a
conciliação sempre na perspetiva de conseguirmos melhorar o que estava em causa.
Neste contexto queremos enaltecer e agradecer a postura de todos os nossos colegas
e associados que mantiveram a confiança em nós, no decorrer deste processo, apesar
da muita contra-informação que teve como único objetivo confundir os trabalhadores.
Mas nós acreditamos nos trabalhadores! Como sempre, saberão julgar e decidir!...
Os processos negociais nunca são fáceis, mas têm de ser transparentes e têm de servir para
unir os trabalhadores em torno de um objetivo comum que é a melhoria das condições de vida
e de trabalho. A ASPTC entende, para que isso aconteça, é necessário que todos os
trabalhadores sejam envolvidos, ao contrário do que tem acontecido ao longo destes anos.
Uma das conclusões que tiramos, e que está à vista de todos, é que no futuro o processo
negocial tem que ser o mais transparente possível, e envolver todos os trabalhadores.

ASPTC o teu sindicato!

