
 

 

 

 

Comunicado Conjunto maio 2021 

INFORMAR E OUVIR OS TRABALHADORES 
Após longo período de negociação com a administração, com vista à criação de um novo Acordo de Empresa e, 
face à impossibilidade de reunir com a devida regularidade com os trabalhadores em consequência do estado de 
emergência decretado pelo governo que impediu a aglomeração de pessoas, medida tomada no âmbito do 
período pandémico. 
Considerando que a necessidade de reunir foi sempre uma vontade transmitida pelos trabalhadores nos 
contactos entretanto efectuados pelos sindicatos e, tendo em conta que as medidas pandémicas foram 
entretanto aliviadas no novo estado de calamidade, os sindicatos entendem estarem reunidas as condições, 
mantendo as medidas sanitárias necessárias à salvaguarda da saúde de todos, para a realização de um plenário 
geral. 
 
MANTER A UNIDADE E DETERMINAÇÃO – REALIZAR UM GRANDE PLENÁRIO 

É importante que o plenário a realizar na sede 
da empresa, no Laranjeiro, no próximo dia 20 
de maio, pelas 10.00 horas, seja um plenário 
bem participado, que represente mais uma 
grande demonstração de unidade e 
determinação dos trabalhadores da TST, por um 
lado, e que proporcione encontrar soluções 
junto da administração da empresa.  
Todos os trabalhadores devem participar no 

plenário realizado ao abrigo da lei sindical(falta justificada com vencimento) quer estejam durante o que seria o 
seu período normal de trabalho ou não, ou, quer estejam de folga ou não. Os sindicatos precisam esclarecer e 
ouvir o maior numero de trabalhadores possíveis.  
Para o efeito os sindicatos vão disponibilizar dois autocarros que farão o seguinte percurso com os seguintes 
horários: 
8.00 horas - Broega (oficinas); passam por Palmela (estação), Pinhal Novo (junto pingo doce)  
8.45 horas – Setubal (estação); passam por Azeitão (paragem bacalhoa) 
A partir de Azeitão 1 autocarro segue para Sesimbra (terminal) e o outro autocarro segue para Coina 
Até ao Laranjeiro ambos os autocarros farão Fernão Ferro, Fogueteiro, Corroios e finalmente Laranjeiro  
 

 

 

 

 

 

AOS TRABALHADORES DA TST 


