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Aos Trabalhadores da Otis Elevadores 
 

Participa nos plenários!  
Defender a contratação 

colectiva! Lutar por melhores 
condições de trabalho e de vida! 
 
A Comissão Inter Sindical reuniu, no dia 17 de Setembro, para analisar a situação na empresa após a greve do dia 30 
de Abril, as reuniões no Ministério do trabalho (realizadas em 19 de Maio e 27 de Junho).  

Tendo em conta a falta de contraproposta por parte da administração foi decidido avançar com plenários nos 
próximos meses para discutir novas propostas para a negociação de 2022.  

Alertamos que está em curso um ataque por parte da direcção, que repudiamos, aos direitos e remunerações 
consagrados no Contrato Colectivo dos Fabricantes de Material Eléctrico e Electrónico (CCTV FMEE) para substituí-los 
por uma contratação colectiva inferior que, aos sócios do SIESI, Site Centro Norte e do Site Norte, não poderá ser 
aplicada. 

Esta tentativa de alteração de contratação colectiva poderia levar à eliminação das 
diuturnidades, redução do pagamento do trabalho suplementar e/ou 
implementação de banco de horas, aumentaria o horário diário de trabalho em até 
12 horas, alargaria o horário para 6 horas de trabalho consecutivo para intervalo de 
descanso, eliminaria o horário de trabalho nocturno entre às 20hs e 22hs. Como tal, 
cabe a cada trabalhador a decisão pela defesa dos direitos individuais e colectivos, 
onde a sindicalização evita que tais intenções não sejam aplicadas. 

No caso da tentativa de redução do pagamento do trabalho extraordinário em dia feriado, iniciado na delegação 
Algarve, na qual os trabalhadores não deram seu acordo, apuramos que o objectivo será alargar a todo o país.  

Conforme nossas comunicações à administração da empresa em Abril e Setembro de 2021 recusamos e 
combatemos todas estas intenções e levaremos a defesa dos direitos, remunerações (como é o caso das horas 
extras em dias feriado) e direitos a todas as instâncias necessárias, com a participação e a luta dos trabalhadores. 

No entanto, a defesa dos direitos colectivos dos trabalhadores só pode ser aplicada aqueles que são sindicalizados 
no SIESI, Site Centro Norte e Site Norte. Por isso apelamos a uma maior sindicalização para que os trabalhadores 
estejam devidamente protegidos. 

Será apresentada nos próximos plenários uma proposta do Caderno Reivindicativo para 2022. Por isso é 
extremamente importante a participação para um maior esclarecimento e discussão. 

Alertamos que, a médio prazo, caso a situação de baixos aumentos salariais 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. 

Os trabalhadores da Otis Elevadores podem sempre contar com os Sindicatos da Fiequimetal / CTGP-IN.  

Sindicaliza-te! Defende os teus direitos!  A luta continua! 

 

A Comissão InterSindical da Fiequimetal  

na Otis Elevadores – Setembro 2021 

 


