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OPINIÃO
CARLOS VICENTE

Neste inicio de Setembro de 2018 , na Sede do Sindicato, em Lisboa,
realizou-se mais uma reunião da Direção Executiva do SICOMP, eleita
no VIII Congresso do SICOMP, constituída por Dirigentes Sindicais da
ALTICE/MEO, Grupo CTT, Grupo RTP e NOS.
Um dos temas principais foi a abordagem da situação laboral,
profissional, social e dos nossos associados nas Empresas do
Sector das Comunicações e a complexidade das situações
decorrentes das transformações operadas no Sector, com implicações
diretas na situação profissional e social dos trabalhadores.
O SICOMP e os seus Dirigentes Nacionais, têm acompanhado estas
transformações e tem procurado, com autonomia e independência,
libertos de tutelas partidárias, financeiras e outras, mas sempre e com
sentido de responsabilidade, mitigar e tentar resolver os efeitos
preversos destas situações.
Já o fizemos no passado e continuaremos a fazê-lo com redobrada
energia e determinação.
No entanto estes esforços, embora importantes e decisivos só terão
mais força, através de outro fator igualmente importante e decisivo
- a sindicalização.
A Direção Executiva, também decidiu dedicar particular importância a
este assunto, dado que o desenvolvimento e a sindicalização no
SICOMP também é fundamental para responder positivamente
aos interesses legítimos dos trabalhadores.
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CONSOLIDA E DESENVOLVE A SUA INTERVENÇÃO SINDICAL
AUTÓNOMA E INDEPENDENTE EM ALTERNATIVA AO SINDICALISMO
POLITICO PARTIDÁRIO DA CGTP E DA UGT

O Sindicalismo Autónomo e Independente é uma
realidade incontornável na sociedade e na
generalidade dos trabalhadores portugueses que
são maioritariamente filiados em Associações
Sindicais que desenvolvem a sua actividade com
total
autonomia
e
independência
relativamente
aos
interesses
politicopartidários instalados na CGTP e na UGT.
A USI, continua a pugnar pela defesa de entre
outros fins e objetivos, a representação, a
defesa e a promoção, por todos os meios ao
seu alcance, dos legítimos interesses morais
e materiais de todas as organizações
sindicais filiadas.
A Assembleia Geral da USI realizada no dia 10
de Setembro de 2018, representada por
Sindicatos, Associações Sindicais e Federações
de vários Sectores de actividade, analisou a
actual situação politico-sindical e o consequente
reforço da sua capacidade de intervenção para
responder com eficácia aos problemas sócio laborais colocados pelos filiados, dos diversos
sectores de atividdade a nível nacional.

MEIOS PARA O REFORÇO
E DESENVOLVIMENTO DA USI
E DOS SEUS FILIADOS.
FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DE GREVE
 Uma reserva financeira própria como forma desta
Confederação Sindical se solidarizar com os seus
filiados tendo em vista fazer face à decretação do
estado último da luta dos trabalhadores que é a
greve ;

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
SINDICAIS DOS FILIADOS  Apoio ao
desenvolvimento e crescimento dos Sindicatos
filiados;

ATOS ELEITORAIS INTERNOS Maior
tranparência e democraticidade na eleição dos
Órgãos Sociais;
ESTATUTOS  Maior agilidade e eficácia na
actividade sindical da Confederação .

O SICOMP, representado nesta Assembleia Geral, manifestou com o seu voto favorável o apoio
às decisões tomadas , por considerar que estas são importantes meios para o reforço e
desenvolvimento da USI e dos seus filiados, na pressecussão de objectivos que se pretendem
alcançar .
VIVA A USI | VIVA O SINDICALISMO AUTÓNOMO E INDEPENDENTE |
VIVAM OS TRABALHADORES PORTUGUESES E A POPULAÇÃO EM GERAL
CORRIDA CAMINHADA SAMS QUADROS
29 SETEMBRO 2018 (Belém - Praça do Império)
Na sequência das iniciativas desportivas promovidas pelo SAMS
Quadros e pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários filiado na USI - União dos Sindicatos Independentes, vai realizar-se em
coordenação com a Xistarca Eventos Desportivos, a 3.ª Corrida e
Caminhada SAMS Quadros, já no próximo dia 29 de Setembro de
2018 pelas 17h30.
A USI e os Sindicatos filiados, foram convidados a participar neste
evento, que pressupõe duas modalidades de participação :
CORRIDA 10 Kms ● CAMINHADA 4 Kms
PARTICIPA - EFETUA A TUA INSCRIÇÃO NO SICOMP
ATÉ AO DIA 25 DE SETEMBRO
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OPINIÃO
NOTAS BREVES ACERCA DE MAIS UMA NOVA
ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO
CARLOS VICENTE
Sócio n.º 18 do SICOMP e Presidene do Conselho Geral.

No passado dia 19 de Julho de 2018, A PROPOSTA DE LEI N.º 136/XIII/3.ª (Iniciativa do Governo) que
introduz novas alterações ao CÓDIGO DO TRABALHO, foi apresentada e votada na generalidade pelo
Parlamento, sendo aprovada por maioria.
As alterações contidas nesta proposta de lei já tinham sido acordadas entre as organizações
representativas das entidades empregadoras e a UGT, no Conselho Económico e Social e merecem da
minha parte as seguintes reflexões :
−

As Associações Sindicais Independentes existentes em Portugal , continuam sem representação no
Conselho Económico Social prejudicando a sua capacidade de influenciar as decisões na legislação
laboral, sendo que os seus representados continuam sem opinião neste órgão cuja subvenção é
paga pela generalidade dos contribuintes, na qual se incluem os trabalhadores portugueses não
filiados nas Confederações Sindicais aí representadas (CGTP e UGT) .

−

As entidades empregadoras (a sua representação é maioritária relativamente aos representantes
sindicais) e os sucessivos Governos por via da sua influência politico-partidária sobre as
Confederações Sindicais aí representadas continua a dispor de uma situação favorável a alterações na
legislação laboral em muitos casos desfavoráveis para os trabalhadores, como indiciam as
alterações previstas na proposta do Governo , nomeadamente na alteração dos Contratos de muito
curto prazo, no Período Experimental e no Banco de Horas Grupal .

−

As Associações Sindicais Autónomas e Independentes portuguesas devem pensar seriamente
neste problema e os seus Dirigentes em vez de atuarem isoladamente, ou seguirem por vezes a
estratégia de uma ou de outra das Confederações Sindicais, que compõem actualmente o Conselho
Económico e Social, devem coordenar conjuntamente a sua ação numa Confederação Sindical
Autónoma e Independente, seguindo a exemplo de outras que se filiaram na USI - União dos
Sindicatos Independentes, reclamando a sua representação no CES - Conselho Económico e
Social.

−

A decisão dos trabalhadores, que se sindicalizaram maioritariamente em estruturas sindicais
autónomas e independentes devem ser respeitadas, bem como pugnar pelos seus interesses
são competência destas, que não podem ou não devem delegar em estruturas politicopartidárias
(neste caso as Confederações Sindicais politico-partidárias) a defesa dos
trabalhadores que representam.

(…) A SINDICALIZAÇÃO É
FUNDAMENTAL PARA RESPONDER
POSITIVAMENTE AOS INTERESSES
LEGÍTIMOS DOS TRABALHADORES.

SINDICALIZA-TE NO SICOMP
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SICOMP REUNE COM GESTÃO DA EMPRESA

ALTICE/PT/MEO

Nos princípios de Setembro de 2018, o SICOMP reuniu com a
Gestão/DRH desta importante Empresa de Telecomunicações, onde
abordamos a situação profissional, laboral e social da comunidade
laboral, em especial problemas ligados aos nossos associados.

Debatemos em pormenor a situação da mobilidade profissional e geográfica em que o SICOMP, um
Sindicato responsável e que actua com base no diálogo construtivo está disponível para negociar
situações necessárias a uma boa gestão empresarial, desde que se cumpra o que está estipulado no
ACT em vigor (publicado no BTE, em Julho de 2018) além do próprio Código do Trabalho que gere a
legislação laboral do país.
Reforçamos a posição de que a Comissão Paritária do ACT da PT um Órgão constituído por igual
número de representantes da ALTICE/PT/MEO e das Associações Sindicais, entre em actividade plena,
sempre que seja necessário dar solução a eventuais conflitos de Gestão Laboral e Profissional.
SICOMP - UM SINDICATO RESPONSÁVEL, CONSTRUTIVO E AO SERVIÇO DA JUSTIÇA
LABORAL E EMPRESARIAL

PONTO DA SITUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO
AE/2018 ASSINADO EM JUNHO DE 2018
CTT

O SICOMP vai reunir com o CA/DRH para tratar do Ponto acima
referido e de outros assuntos de interesse comum, em especial, as
condições de trabalho nas áreas de funcionamento da actividade
postal.

REUNIÕES COM O CA DA RTP (22 DE JUNHO
E 26 DE JULHO DE 2018)
O SICOMP participou nas reuniões acima referidas, sendo que a de
22/6/2018, teve como objectivo principal a presentar o novo CA da
RTP - Presidente, Dr. Gonçalo Reis, Administradora dos Recursos
Humanos e outros - Eng.ª Ana Dias e o Administrador Eng. Henrique
Figueiredo com a responsabilidade principal de toda a parte de
Conteúdos e Produção.
Dia 26 de Julho de 2018 os assuntos principais foram : Protocolo RTP/Ocidental Vida ; Saldo de
Horas; Assiduidade; Cláusulas 11.º E 12.º do AE ; Avaliação de Desempenho e Outras.
Dia 8 de Outubro de 2018 - Será realizada ma reunião bilateral CA/SICOMP - prática que o SICOMP criou
em 1989 - ano da sua fundação - e que se tem realizado com todas as Administrações da RTP que se
sudederam na gestão própria deste importante Grupo de Rádio e Televisão Públicas.
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