Maio 2017

Comunicado aos Trabalhadores da Fundação Lar de Cegos Nossa Sr.ª da Saúde

D

A

M

C
C

No decorrer do plenário de dia 17 Maio procedeu-se à eleição
do Delegado Sindical, tendo sido eleita por unanimidade a
trabalhadora Ana Safara.
No ﬁnal, o CESP informou a Dra. Guadalupe, e colocou-lhe as
questões levantadas pelos trabalhadores no plenário:
• Sobre a anulação do concurso interno que previa o
preenchimento de vagas na Lavandaria, Refeitório e Bar,
respondeu que foi decisão do conselho de Administração
após contacto com o advogado da Ins%tuição e que falou
pessoalmente com cada uma das trabalhadoras envolvidas
… no entanto irá decorrer concurso externo para
preenchimento destas vagas;
• Tivemos também conhecimento por parte da Dra.
Guadalupe que será reforçada a equipa da cozinha no
período de férias com contratação de um trabalhador de
modo a fazer frente ás necessidades do serviço e evitar o
trabalho extraordinário como foi assumido pelo an%go
Presidente;
• Abordámos a questão do assédio moral a certas
funcionárias, a qual disse ter conhecimento e ter
encaminhado para a Cheﬁa correspondente;

• Alertámos para o facto dos horários de trabalho, principalmente
em período de férias não respeitarem os devidos descansos e que
a distribuição diária das funcionárias por piso e por tarefas não é
feita de forma justa e imparcial… a Dra. Guadalupe ﬁcou de falar
com a Encarregada Geral que é quem elabora os mapas;
• Falámos também da falta de formação proﬁssional devida por Lei
aos trabalhadores ( 35 horas anuais )… não tendo sido possível
desde 2016 pelo excesso de trabalho dos recursos humanos e a
diﬁculdade de formar grupos para formação quando os rácios de
pessoal são mínimos… assume que a formação não está
esquecida e que inclusive já pediu mais um colaborador para o
serviço de Recursos Humanos e assim dispor de mais tempo para
agilizar a formação… (Dra. Guadalupe);
Então e o serviço das AAD (Ajudante Ação Directa) não precisa de
mais colaboradores?
Por ﬁm falamos sobre a repen%na demissão do Sr. Presidente, e que
saiu como entrou…”sem se fazer anunciar”… no entanto a Dra.
Guadalupe garan%u que tudo con%nua a funcionar normalmente sob
orientação do Sr. Vice Presidente.
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