
 

  

 
 
 
 

AOS TRABALHADORES DA TABAQUEIRA EIT 

PRÉMIO DE COMPETITIVIDADE 
O SINDEL é – e outra coisa seria, obviamente, despropositada – um acérrimo defensor dos 
trabalhadores, nomeadamente no que concerne à Segurança e Saúde no Trabalho. E congratula-
se por a Administração da Tabaqueira também ter a intenção de o ser. Pelo menos é o que dizem. 
Mas não basta dizer, há também que parecer e fazer – o que não nos parece ser o caso.  
Vem isto a propósito da intenção da Administração de alterar a base da fórmula do Prémio de 
Competitividade – algo a que chama “adequar” mas que, a nosso ver, pode constituir uma 
ilegalidade na medida em que mexe no Acordo de Empresa sem a concordância dos Sindicatos.  
Desta vez a Administração quer convencer os trabalhadores que é legitimo alterar a fórmula do 
Prémio de Competitividade, incluindo na mesma os acidentes que possam ocorrer com 
trabalhadores das várias empresas prestadoras de serviços na Fábrica.  

Era o que faltava!!! 
(A não ser que os incluam no AE e lhes paguem em conformidade) 

Ora se esses trabalhadores não são abrangidos pelo Acordo de Empresa, como podem as 
eventuais fatalidades deles contribuir para alterar o Prémio de Competitividade dos subscritores do 
Acordo?  
Até parece que a Administração não quer pagar o Prémio de Competitividade e economizar mais 
“uns cobres” à conta dessa engenharia matemática. Seria mais corajoso dizê-lo!  
Esta estratégia economicista, como foi a da tentativa do não pagamento do Subsídio de Refeição 
em Teletrabalho, feita à conta de interpretações jurídicas de última hora, só causam alaridos 
desnecessários e desmotivação. Até parece que alguém procura que haja menor produção.  
Não há sossego na Fábrica! Há sempre alguém disposto a inventar para causar mau estar. 
Mas a Estrutura do SINDEL cá está para, em nome dos seus associados e dos trabalhadores em 
geral, dar voz às suas posições e proceder em conformidade. Já enviámos a nossa posição por 
escrito à Empresa (cópia no verso) e esperamos que ela seja entendida no quadro das relações  
laborais e de outorga conjunta de compromissos (o AE) . O SINDEL – como em tantas outras 
situações no passado – não hesitará em recorrer aos meios legais ao seu dispor para que os 
trabalhadores da Tabaqueira possam desempenhar as suas funções com tranquilidade. É o mínimo 
que podem exigir como retorno do exemplar profissionalismo com que o fazem. 

  ENVOLVE-TE COM QUEM TE DEFENDE! ADERE AO SINDEL! 
Lisboa, 05 de abril de 2021                                      O Secretariado do SINDEL 

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial                       www.sindel.pt 

 



 

  

 
        À Administração 

Tabaqueira EIT, S.A. 

Av. Alfredo Silva, nº 35 

2635 – 101 Rio de Mouro 

 
 

Assunto: Prémio de Competitividade 

 

Exmos. Senhores, 
 

Em resposta à vossa comunicação sobre as alterações  à fórmula de cálculo do Prémio 
de Competitividade somos pela presente a comunicar o seguinte: 
 

O Prémio de Competitividade e respetiva fórmula de cálculo, está previsto no ponto B do 
Anexo VI do AE – Tabaqueira EIT e só com o acordo das partes signatárias do referido 
Acordo de Empresa, a Tabaqueira EIT pode alterar o Prémio de Competitividade, 
nomeadamente quanto à fórmula de cálculo. É neste contexto que o SINDEL receciona 
a vossa comunicação. 
 

Relativamente à proposta da Empresa, a nossa oposição centra-se sobretudo na 
substituição e introdução do parâmetro TRI, não pelas suas razões concretas em si, já 
que a Segurança é um vetor de enorme importância para o SINDEL, mas 
essencialmente pelo facto de este parâmetro abarcar também trabalhadores de 
empresas prestadoras de serviços à Tabaqueira ou com concessão de serviços, com 
organização laboral independente e com hierarquias próprias.  
 

Acresce o facto de essas Empresas não sendo subscritoras do AE Tabaqueira EIT que 
consagra este prémio, poderem direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, 
prejudicar os trabalhadores da Tabaqueira, quando este nem poderão intervir junto dos 
trabalhadores dessas Empresas por não existir qualquer linha hierárquica, mesmo que 
delegada. 
Não sendo justo, também não nos parece legal. 
 

Por absurdo, uma trabalhadora que se corte na confeção da alimentação do refeitório da 
Empresa, vai prejudicar o Prémio de Produtividade dos trabalhadores da Tabaqueira!!!!! 
 

Assim, o SINDEL não concorda nem dá o seu acordo à alteração proposta nos termos 
em que ela pretende ser aplicada. Obviamente o SINDEL está disponível para encontrar 
uma solução a contento das partes. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Com os melhores cumprimentos. 

 


