MOÇÃO Otis Elevadores – 30 Abril 2021
Os trabalhadores da Otis Elevadores Lda, concentrados em Lisboa, no dia 12 de
Maio de 2021, durante as 24hs de Greve consideram:
1- Pelo facto da administração da empresa não levar a sério a negociação colectiva, onde não se aproxima do Caderno
Reivindicativo para 2021, nem está disposta a voltar a reunir com os sindicatos.
2- Após a reunião com a administração da empresa, realizada no dia 26 de março, na qual apenas houve uma actualização por
acto de gestão de pouco mais de um por centro, sem um mínimo igual para todos, sem repor a perda do valor de compra dos
trabalhadores.
3- Muitos trabalhadores não recebem qualquer aumento salarial, seja por decisão das chefias directas, seja por outros motivos
subjectivos do qual discordamos.
4- A pressão sobre os trabalhadores ser cada vez maior para realizar trabalhos directos, fonte de rendimento para os avultados
lucros da empresa.
5- Por ser a empresa com maior dimensão e resultados financeiros no país têm condições de chegar a um acordo, escrito,
equilibrado com os trabalhadores através dos Sindicatos.

Os trabalhadores reunidos na concentração decidem:
1-

Mandatar os Sindicatos e a Comissão Intersindical a utilizar todos os meios possíveis para exigir da empresa em Portugal
e da Zardoya Otis de Espanha uma mudança no comportamento da administração na negociação colectiva.

2-

Para evitar novo conflito exigimos a continuação da negociação do Caderno Reivindicativo para 2021, no qual sejam
apresentada contraproposta.

3-

Que seja feita uma justa distribuição da riqueza, uma vez que é a empresa mais lucrativa.

4-

Que os seus trabalhadores sejam respeitados de forma ética, como apregoam nos programas internos.

5-

Que a segurança seja utilizada em prol dos trabalhadores e não como forma de pressão e ameaça.

6-

Que seja realizada novas rondas de plenários e propostas novas formas de luta caso a administração não mude a sua
posição intransigente.

Dar conhecimento desta Moção a :
Administração da Otis Elevadores Lda
Administração da Zardoya Otis – Sr João Penedo
Administração da Otis mundial – Sra Judy Marks CEO
Ministério do Trabalho e da Segurança Social
Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica
Comunicação Social
Comité Europeu de Empresa
Industriall Global Union
Industriall European Trade Union

