
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS,
ENERGIA E ACTIVIDADES DO AMBIENTE DO NORTE

                                                    
    

CADERNO REIVINDICATIVO DOS TRABALHADORES 
da Egor, ao serviço da Meo na actividade de Telecontagem da E-Redes,

para o ano de 2023

Fundamentação

1 - Os trabalhadores da Egor, adstritos à actividade da Telecontagem, têm verificado ao
longos dos últimos anos a degradação dos seus salários, atenuada apenas pelo aumento
do SMN. 

2 – É com a subida dos salários e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores,
que  é  possível  criar  melhores  condições  para  o  desempenho  da  dos  profissionais
envolvidos e consequentemente aumentar a produtividade.

3 – Aumentar o poder de compra dos trabalhadores por via do aumento de salários é
factor decisivo para o aumento da procura interna e para o desenvolvimento económico e
social dos nosso País.

4  –  Esta  actividade  é  um  nível  de  exigência  bastante  superior,  mas  o  salário  não
corresponde à exigência das tarefas que têm de executar.

5 – O aumento da inflação, juntamente com as más decisões por parte do governo, tem
criado ainda mais dificuldades na vida dos trabalhadores e suas famílias.

Assim,  tendo  em  atenção  o  quadro  legal  que  decorre,  no  essencial  do  Código  do
Trabalho,  tem  este  Sindicato  capacidade  legal  para  apresentar  propostas  que  visem
regulamentar as relações de trabalho, através dos instrumentos que a mesma contempla. 

As  empresas  têm  obrigação  de  responder  nos  termos  da  lei,  apresentando
contraproposta, e integrarem uma mesa negocial no sentido de encontrar acordo, o que, a
não suceder, terá de passar pelas fases previstas e na responsabilidade do Ministério do
Trabalho.

Neste contexto, apresentamos as seguintes propostas:

1. Aumento do salário-base para 900€.
2. Aumento do valor do subsídio de refeição para 8€/dia.
3. 25 dias de férias anuais.
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4. Redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem
perda de retribuição.

5. Pagamento de subsídio de férias no mês em que o trabalhador tem os 15 dias
de férias.

6. Os  trabalhadores  terão direito  a  todas as  tolerâncias  de ponto  que a  EDP
conceder aos seus trabalhadores e nas mesmas condições.

7. Criar  um sistema de ajudas de custo  para  os  trabalhadores em regime de
teletrabalho no valor de 65€/mês. 

8. Considerar o dia de Carnaval com feriado obrigatório.
9. Considerar o dia de S. João como feriado obrigatório.
10.Considerando a mudança de instalações, aumento do subsídio de transporte

para 65€.

As questões que, entretanto, possam surgir serão oportunamente apresentadas. 
As matérias agora apresentadas não podem implicar qualquer redução de outras, bem

como os salários de categorias hierárquicas devem acompanhar estes valores, tendo por
base os valores de diferença exigentes. 

Em tudo o que for omisso, a mesa negocial terá competência para a integrar por acordo
entre as partes. Caso existam questões de ordem legal serão os Tribunais competentes as
vias de recurso. 

Na expectativa da v/ resposta dentro dos prazos legais

Porto, 14 de Dezembro de 2022
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