
 

  

Aos Trabalhadores da Otis Elevadores 
 

Reunião de prevenção de conflitos com o  
Ministério do Trabalho e a administração. 

Participa nos plenários! 
 

A Comissão Negociadora Sindical reuniu com o representante do 
Ministério do Trabalho (DGERT) e a administração da Otis Elevadores 
no dia 19 de maio, de acordo com as responsabilidades daquela 
entidade no âmbito da prevenção de conflitos, após a greve realizada 
no dia 30 de Abril. 

O Caderno Reivindicativo para 2021 e a moção aprovada pelos 

trabalhadores na concentração em Lisboa foram enviadas ao 

representante do Ministério do Trabalho, conforme já tinha sido 

estabelecido. 

Nesta reunião reiteramos a necessidade de que seja apresentada uma contraproposta escrita equilibrada, justa e que 
reflicta o bom desempenho da empresa no ano passado e que crie condições para um acordo colectivo nacional com 
os Sindicatos. 

Também lembramos que a mudança da postura da administração nas reuniões de negociação, nos últimos anos, 
aumenta a insatisfação por parte dos trabalhadores, dado que os aumentos de pouco mais de 1%, aplicados por acto 
de gestão, não repõem a perda do poder de compra. 

Na próxima semana será realizada nova reunião, com os mesmos intervenientes, para tentar encontrar uma solução 
para ser discutida com os trabalhadores nos próximos plenários a realizar. 

Todos exigem o mesmo: negociação colectiva séria, respeito pelos trabalhadores, melhores condições 

remuneratórias nas várias rúbricas apresentadas no Caderno Reivindicativo para 2021. 

A Comissão Intersindical na empresa reunirá em breve para definir os plenários a serem realizados bem como outras 

medidas a adoptar, caso o impasse se mantenha. 

Alertamos que, a médio prazo, caso esta situação não mude drasticamente, em pouco mais de cinco anos muitos 

trabalhadores da empresa estarão a receber o salário mínimo nacional, como infelizmente já acontece em tantas 

outras multinacionais. 

Apelamos ainda a uma maior sindicalização nos nossos sindicatos pois é com a força e união dos trabalhadores que 

será possível atingir mais e melhores resultados. Os trabalhadores da Otis Elevadores podem sempre contar com os 

Sindicatos da Fiequimetal / CTGP-IN. A luta continua! 

 

Sindicaliza-te! Defende os teus direitos! 

 

A Comissão InterSindical da Fiequimetal  

na Otis Elevadores – Maio 2021 

 


