
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DA TABAQUEIRA EIT  
Plenários e função Técnico de Produção 

 

Nos Plenários realizados dia 22.02.2022, que tiveram a participação de muitos trabalhadores, o 

SINDEL expôs a visão sindical da introdução desta nova função no AE. 

 

Face aos habituais boatos e contrainformação, este comunicado pretende esclarecer, mais uma vez, 

a situação: 

1. GARANTIAS 

• A Tabaqueira em 12/01/2022 afirmou, por escrito, ao SINDEL que eventuais reduções de 

pessoal só se poderiam verificar por redução de volumes de produção ou diretrizes globais da 

PMI. A nova função não impactava na estrutura organizacional da Empresa. 

• Como os contratos individuais têm a referência à função , o SINDEL defende que juridicamente 

a mudança só deverá ocorrer com o acordo do trabalhador (como aliás tem vindo a acontecer). 

• Nenhum trabalhador passará para a nova função de Técnico de Produção sem a necessária 

formação e qualificação (aproveitamento) 

2. POSIÇÃO DO SINDEL E EVENTUAL ACORDO 

• O SINDEL após auscultar, em inquérito,  os seus associados em 2020, informou a Tabaqueira 

da necessidade de maior esclarecimento junto dos trabalhadores e discussão com o SINDEL 

das questões práticas sobre as dúvidas que, entretanto, os trabalhadores fossem colocando. 

• O SINDEL apresentou propostas e verificou a necessidade de ouvir os trabalhadores e 

referendar a situação junto dos seus associados; 

• O SINDEL não deu qualquer acordo antecipado à nova Função e sua inclusão no AE; 

3. PLENÁRIOS E RESULTADOS DO REFERENDO 

• Nos plenários realizados e depois dos esclarecimentos, realizou-se uma votação entre os 

associados do SINDEL que teve os seguintes resultados: 

• A favor da inclusão da nova função no AE – 66%; 

• Contra a inclusão da nova função no AE – 34%; 



 

 

Modelo 1 de transição – 4%; 

Modelo 2 de transição – 96%; 

 

• O Boletim de voto utilizado foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como se pode verificar, não é verdade que o SINDEL não deu oportunidade aos seus 

associados de votarem NÃO, ao contrário de afirmações que circularam. 

 

O SINDEL irá agora reunir com a Tabaqueira para progredir na discussão da matéria em causa! 

 

Os associados do SINDEL sabem clara e inequivocamente o que votaram e o enquadramento desta 

matéria. Aos restantes trabalhadores da Tabaqueira, o SINDEL exorta a manterem-se informados 

através das nossas comunicações.  

 

O SINDEL não tem agendas pré-programadas. A nossa atuação nas empresas incide só na defesa dos 

interesses dos trabalhadores a cada momento!  

 

Como diz o povo, a mentira tem sempre a perna curta.  

A desinformação e o boato só servem propósitos contra os trabalhadores! 

 
 
 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
 
 

 

www.facebook.com/SindelOficial                                                      https:/sindel.pt 
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MODELO 1 
PROPOSTA EIT 

MODELO 2 
PROPOSTA DE TRABALHO DISCUTIDA  
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