
Face à contínua degradação das condições de trabalho nos Hotéis Tivoli, nomeadamente no que diz respeito 
ao pagamento das horas extraordinárias e feriados nos termos do C.C.T. assim como do prémio anual 
contratualizado com a CT há vários anos e ainda dum processo de revitalização em curso (PER) na empresa, 
segundo comunicado do CEO do Tivoli Hotels e Resorts datado de 29/05/15, o PCP decidiu confrontar o 
Governo na Assembleia da República com duas perguntas de igual conteúdo dirigidas aos Ministérios da 
Economia e da Solidariedade Social e Emprego, em 16/06/2015 que a seguir se transcreve:



Nos termos da Lei, o governo tem 30 dias em proveito de alguns, ou mesmo se isto não 
para dar resposta. será caso de polícia. 

Esta situação só é possível devido à 
Depois das perguntas ao governo, somos 

promiscuidade existentes entre governo e os 
confrontados com a declaração de insolvência, 

grandes grupos económicos, que resulta 
por parte do Tribunal, da Espírito Santo Hotéis.

sempre na degradação da vida de quem 
Que razões levaram à actual situação? trabalha.

É do conhecimento público que desde há vários O PCP, partido dos trabalhadores, continuará a 
anos a esta parte os hotéis têm melhorado acompanhar a evolução da situação, sem 
sempre, ano após ano, quer quanto à ocupação esquecer que, em primeiro lugar, a luta pela 
quer quanto às receitas. Para estes bons defesa dos interesses de quem trabalha é obra 
resultados os trabalhadores deram o seu dos próprios trabalhadores. Nessa luta, podem 
melhor, projectando, dentro e fora do País, uma contar com o PCP que sempre esteve, está e 
imagem de excelência da marca Tivoli e têm o estará com os trabalhadores.
direito a exigir o respeito integral pelos seus 
direitos e estabilidade nos seus empregos. O Sector de Hotelaria da ORL

Julho 2015
Falta saber quem levou o Grupo hoteleiro às 
actuais dificuldades, se houve gestão danosa 

ADERE AO PCP, 
PARTIDO DOS TRABALHADORES!

JUNTA-TE A NÓS! 
DÁ MAIS FORÇA AO TEU PARTIDO!

Ficha para contacto
Se pretende aderir ou colaborar com o PCP
preencha os seguintes dados os quais nos permite contactar consigo

Recorte e envie para:
PCP - Av. Liberdade, 170
1250-146 Lisboa

www.pcp.pt

NOME_______________________________________________________

MORADA____________________________________________________

CÓDIGO POSTAL_____________________________________________

TELEFONE______________________E-mail________________________

dorlpcp@dorl.pcp.pt


