REUNIÃO

DRH BRISA!

No dia 29 de Agosto o CESP reuniu com DRH da BRISA, foram abordados diversos
assuntos, dos quais salienta-se:
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Após várias tenta2vas de diálogo com as empresas, exigindo que os
trabalhadores que desempenham as funções de Técnico de Electrónica sejam
integrados nos quadros, as empresas não atenderam esta pretensão justa dos
trabalhadores e pretendem con2nuar a mantê-los numa situação de
precariedade.
Não restando alterna2va, os trabalhadores e o seu sindicato de classe vão
avançar com uma acção em tribunal.
TRABALHO SUPLEMENTAR
Foi denunciado junto do DRH a situação que se veriﬁca em vários CO’s, onde
existe a tenta2va de impor aos trabalhadores que não lancem o trabalho
suplementar em portal, para que deste modo não seja pago o que é devido.
Ques2onado o DRH se esta orientação era da empresa, a resposta foi que
desconheciam estas prá2cas e que não exis2am razões para acontecerem,
sempre que existe trabalho suplementar o mesmo deve ser remunerado.
Alertamos os trabalhadores para denunciarem as situações de incumprimento e
exigirem o pagamento do trabalho suplementar de acordo com o deﬁnido no
ACT.
BRISA GESTÃO INFRAESTRUTURAS
Tendo o CESP efectuado um pedido de informação que até à data da reunião não
2nha merecido resposta por parte das empresas, foi novamente demonstrado o
desagrado pela forma como se desenrolou o processo.
Da informação prestada pela empresa destaca-se que esta empresa concentra os
serviços de manutenção e que herda o contribuinte da BEG, resulta da fusão da
BEG com a BCI e transitam também trabalhadores BOM (manutenção electrónica
e do departamento de monitorização ambiental). É uma empresa 100% capital
BRISA. Os trabalhadores vão manter as mesmas condições do Fundo de Pensões.
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