
RESOLUCAO
Os  trabalhadores  da  MDA -Oliveira  de Azem6is,  reunidos  em  Plen5rios  no  dia  18  de

Marco/21 para discutir quest6es relacionadas com alterae6es aos hor5rios de trabalho,

entre   outras,    decidiram    aproveitar   essa    discuss5o    para    apresentar   a    seguinte

Resolucao considerando que:

•    As alterac6es aos  horarios  impostas  pela  empresa tern urn  impacto significativo

na   retribuicao  dos  trabalhadores,  o  que   nos  dias   que  correm  ainda   6   mais

penalizador;

•     Essas   alterac6es   geram   uma   desestabilizac5o   muito   grave   na   organizacao

familiar e pessoal dos trabalhadores;

•    Entendemos  que  a  norma  dos  contratos  individuals  de  trabalho  que  rege  os

horar.ros  de  trabalho,  s5o  abusivas  pois  sao  contratualizadas  num  momento  de

clara fragilidade do trabalhador -estar no desemprego;

•    A  posicao  da  empresa  contraria  o  que  defende  a  Constituic5o  da  RepJlblica

Portuguesa  -  CRP,  que  consagra  no  seu  Artigo  599  -Direito  ao  trabalho,  que
''...os   trabalhadores   tern   direito   a   organizactio   do   trabcilho   emi   coriidic6es

socialmente dignificantes, de forma a facultar a  realizacao  pessoal e a  permitir a

conciliactio da actividade profissional com a vida familiar;"

•    Os  trabalhadores  sao  credores  de  reconhecimento  por  parte  da  empresa,  pelo

contributo   que   tern   dado   na   valorizacao   da   mesma   e   na   manutenc5o   da

qualidade dc)` que produzem;

•    S5o  justas  e   leg`timas  as  reivindicac6es  dos  trabalhadores  que  perspectivam

uma melhoria das suas condic6es de vida e de trabalho;

Os trabalhadores deliberam:

•     Mandatar o Sindicato para marcar urn pre-aviso de greve para o dia  26 de Marco

entre as 14.30h e as 18.00h, com concentracao a porta da empresa;

•    Apelar ao  born senso  da  administrac5o  da  empresa  no  sentido  de  abandonar a

alterac5o  dos  horarios  de  trabalho,  e  o  regresso  aos  horarios  anteriormente

praticados;

•    Retirar o pr6-aviso de greve caso a empresa altere a sua posicao;

•    Manifestar o seu  envolvimento para  continuar a  contribuir com o seu  empenho

profissional para o crescimento sustentado da empresa, criando assim condic6es

para que a mesma continue estavel.

Certos   do   melhor   acolhimento   que   tera   o   exposto   pelos   trabalhadores,   estes

subscrevem-se com os melhores cumprimentos.

Oliveira de Azem6is,18 de Marco de 2021 Pel'  Os  Plen5rios
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