AOS TRABALHADORES DA TABAQUEIRA EIT
INFORMAÇÃO
Realizou-se a 10 de outubro de 2019 uma reunião para a qual a TABAQUEIRA – EIT convocou os Sindicatos e
na qual começou por apresentar a sua visão quanto ao futuro.
Da análise que faz da situação atual, nomeadamente no que respeita à evolução do consumo de cigarros e
tabaco aquecido, conclui a empresa que existe, a nível mundial, um excesso de capacidade instalada de ambos
os produtos. Referiu ainda que um dos seus objetivos é aumentar a competitividade da Tabaqueira
relativamente às outras afiliadas da Philip Morris International, mas que não tem intenção de fazê-lo através do
recurso à redução de benefícios sociais nem à prática de baixos salários.
A Tabaqueira - EIT deu também conhecimento aos Sindicatos do estado de desenvolvimento do OPEN+,
referindo que, embora seja líder na implementação deste modelo, ainda está longe de terminar. Informou ainda
que o enquadramento do plano de carreiras esteve suspenso devido ao projeto Opera, restruturação promovida
a nível mundial e que visa uniformizar as categorias profissionais em todas as filiadas.
O SINDEL chamou a atenção da Empresa para o facto de a implementação do OPEN+ estar a gerar custos cujo
retorno é, no mínimo duvidoso, sendo necessário promover uma gestão cuidadosa e ponderada dos
investimentos realizados.
O SINDEL lembrou à Tabaqueira que há todo o interesse de não marcar ações de formação para os períodos
de férias, já que as equipas, estando a funcionar com menos trabalhadores, não podem dispensar os que estão
a trabalhar, o que cria mal-estar e injustiças relativas.
Outro ponto abordado pelo SINDEL foi uma crítica direta à gestão de recursos humanos da Tabaqueira que,
sem razão expressa e sem base legal para o fazer, decidiu unilateralmente deixar de fazer desconto direto da
quota nas remunerações dos trabalhadores sindicalizados que entram na pré-reforma.
Foi ainda lembrado à empresa que se verificou a falta de pagamento do subsídio de alimentação no turno da
noite de 15 agosto (feriado).
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