
 

  

 
 
 

 
 

AOS TRABALHADORES DA GLOBALEDA 
ROTURA NEGOCIAL 

 
Pré-aviso de Greve ao regime de prevenção para os trabalhadores dos sistemas de 

informação 

Realizou-se hoje, dia 22 de setembro de 2021 mais uma reunião de Negociação de revisão do 

A.E. GLOBALEDA. 

Na sequência das consultas efetuadas aos trabalhadores seus associados, o SINDEL 

comunicou à GLOBALEDA que está de acordo com o aumento de 1% na tabela salarial, com 

um mínimo de €16,00, mas não aceita que a Remuneração de Prevenção seja reduzida para 

os trabalhadores dos sistemas de informação. 

Perante a posição do SINDEL, e outras organizações Sindicais, a GLOBALEDA pediu um 

intervalo, tendo, após o mesmo, apresentado uma proposta de aumento de 1%, com um 

mínimo de €16,00 na tabela salarial e 17% para a Remuneração de Prevenção para todos os 

trabalhadores neste regime. 

A proposta da GLOBALEDA traduz-se numa redução muito significativa da Remuneração da 

Prevenção atualmente em vigor para os trabalhadores dos sistemas de informação, que 

deste modo vêm reduzida, sem fundamento, a sua retribuição global. 

O SINDEL defendeu a manutenção dos valores da Remuneração da Prevenção atualmente em 

vigor para os trabalhadores dos sistemas de informação, admitindo que os novos venham a 

integrar o regime geral do A.E. Trata-se de uma proposta equitativa que visa evitar uma quebra 

abrupta do rendimento dos trabalhadores afetos aos sistemas de informação em regime de 

prevenção.  

A GLOBALEDA não aceitou esta proposta do SINDEL e manteve a sua. 

 



 

 

Assim, o SINDEL reafirmou não aceitar a proposta da GLOBALEDA de redução dos valores da 

Remuneração de Prevenção em vigor para os trabalhadores dos sistemas de informação, 

informando a GLOBALEDA que, de acordo com decisão dos trabalhadores, iria apresentar um 

pré-aviso de greve. 

Face à posição intransigente da GLOBALEDA que insiste na redução da Remuneração de 

Prevenção para os trabalhadores dos sistemas de informação, e de acordo com deliberação 

destes, o SINDEL apresentou hoje pré-aviso de greve para greve com início às 00:00 horas 

de 8 de outubro de 2021, por tempo indeterminado, ao regime de prevenção para os 

trabalhadores dos sistemas de informação. 

Adere à Greve! Defende os teus direitos! 

Juntos vamos conseguir! 

 
 

ALINHA-TE COM OS QUE TE PROTEGEM! ADERE AO SINDEL! 
 

22 de setembro de 2021                                                   O SECRETARIADO DO SINDEL 

 
 


