
 

  

AOS TRABALHADORES DA RANGEL 
ESTÁ ABERTO O CAMINHO DO DIÁLOGO.  

VAMOS PERCORRÊ-LO! 
 

O SINDEL reuniu, a seu pedido, no dia 21 de março de 2019 com a RANGEL Logistics Solutions, para tratar 

de assuntos que preocupam os trabalhadores. 

A reunião – a primeira havida entre o nosso Sindicato e a empresa – só foi possível, temos consciência 

disso, graças à implantação que o SINDEL conseguiu num curto espaço de tempo. 

É um dado que não podemos deixar de registar; uma circunstância que convém a TODAS as partes 

(Trabalhadores, SINDEL e Empresa) e que, enfim, nos parece ser motivo de júbilo – e de reflexão para os que 

(ainda) não aderiram ao SINDEL. 

Juntos não só somos mais fortes como temos mais hipóteses de fazer ouvir a nossa voz e respeitar as 

nossas opiniões e sugestões. 

Foram os seguintes os temas abordados na reunião: 

1 – Prémio de produtividade. O SINDEL pediu esclarecimentos à empresa quanto aos critérios – até agora 

desconhecidos – de atribuição, perda e/ou redução deste prémio. A RANGEL informou que o prémio é 

atribuído de acordo com um regulamento e comprometeu-se a promover a sua divulgação geral, a curto 

prazo. 

2 – Alteração de horários de trabalho (escalas) sem aviso prévio. O SINDEL questionou a empresa sobre o 

facto de esta não estar a respeitar os prazos de aviso prévio legalmente previsto para alterações dos horários 

de trabalho, havendo mesmo situações em que nem sequer é dado qualquer aviso prévio. A RANGEL 

declarou que vai averiguar o que terá ocorrido de menos correto quanto a esta matéria e que tudo irá fazer 

para que no futuro estas situações não se repitam. 
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3 – Pagamento de subsídio de turno nos horários rotativos das 07:00h às 16:00h e das 10:00h às 19:00h. A 

RANGEL afirmou que a Convenção Coletiva que aplicam (CCT – ANTRAM) não prevê o pagamento de subsídio  

de turno, acrescentando que foram os trabalhadores que pediram que estes horários fossem rotativos. A 

empresa diz estar disponível para retomar o regime de horários sem rotatividade, se esta for a pretensão 

dos trabalhadores. 

4 – Desrespeito pelos intervalos de refeição. O SINDEL confrontou a empresa com o desrespeito pelos 

intervalos de refeição. A RANGEL referiu que isso poderá ter ocorrido num setor da empresa, mas que, devido 

à mecanização do mesmo, o assunto está resolvido. 

5 – Categorias Profissionais. O SINDEL abordou a questão da existência de trabalhadores, nomeadamente 

alguns que têm funções de coordenação, que não estão enquadrados de acordo com as funções que 

desempenham e que seria vantajoso para todos proceder ao necessário ajustamento, ainda que admitindo 

ser necessária alguma flexibilidade na adaptação. A RANGEL informou que aplica as categorias profissionais 

previstas no CCT – ANTRAM e que, até final de maio de 2019, vai proceder a uma análise e implementar o 

reenquadramento dos trabalhadores nas categorias corretas, tendo em consideração o novo CCT – ANTRAM, 

publicado em setembro de 2018. 

TODAS AS CAMINHADAS SE INICIAM COM UM PASSO 

No rescaldo desta reunião – que classificamos como muito positiva – o SINDEL fica atento aos próximos e 

prometidos passos a dar pela Administração da RANGEL. Agradados com a abertura que a empresa 

demonstrou, não podemos deixar de sublinhar que esta foi claramente influenciada pela adesão ao SINDEL 

de um significativo número de trabalhadores. 

O SINDEL foi naturalmente aceite pela empresa como parceiro responsável e senhor de uma voz que lhe é 

transmitida pelos seus associados – e vai desempenhar um papel necessariamente fulcral na defesa dos 

direitos dos trabalhadores; no debate dos seus justos anseios e na conquista de um espaço alargado de 

diálogo em que seja possível melhorar, a qualquer momento, a relação de trabalho. 

 

LEVAMOS A TUA VOZ ONDE É PRECISO! 

ADERE AO SINDEL! 

 
Lisboa, 26 de março de 2019 

 

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