
 

  

 

 

 

AOS TRABALHADORES DA  

TABAQUEIRA EIT e TABAQUEIRA II 
 

Após o justificado interregno – dadas as circunstâncias – no processo negocial, retomaram-se hoje 
as reuniões para negociação da revisão salarial 2020. 

A CN/Tabaqueira, com nova liderança, apresentou o que afirmou ser a proposta final das Empresas 
e reforçou a sua vontade de chegar rapidamente a um acordo. 

A proposta apresentada pela CN/Tabaqueira foi: 

• 2% de aumento, com efeitos a abril, para 2 anos (2020 e 2021), com o valor mínimo de 
20,00 para os trabalhadores com funções técnicas na fábrica; 

• Atualização em 3% dos valores das bandas salariais inscritos apenas no AE da 
Tabaqueira EIT; 

• Ajuste do modelo das Carreiras Técnicas, para a nova função da categoria de técnicos 
– Técnico de Produção, com 3 níveis (proposta da Empresa); 

• Ajuste do descritivo funcional da função de Coordenador de Produção (proposta da 
Empresa); 

• Ajuste das novas condições do Fundo de Pensões (proposta da Empresa); 

O SINDEL respondeu que, face ao mandato que os seus associados e os trabalhadores em geral 
lhe conferiram, de apenas negociar atualizações para 1 ano, iria proceder às consultas adequadas 
para tomar também uma posição final avaliando, simultaneamente, a possibilidade de um acordo, 
negociado ou não. Afirmámos, contudo, desde já que relativamente ao mínimo de 20,00 euros e às 
atualizações das Bandas, elas deveriam ser aplicadas nas duas Empresas. Quantos às Carreiras 
e novas funções, defendemos que este tema deveria ser discutido mais a fundo e 
pormenorizadamente, sobretudo para que esta alteração não conduza novamente a uma situação 
de carreiras profissionais estáticas e que não permitam ajustar os salários ao desempenho efetivo 
da prestação de trabalho de cada trabalhador. Mais trabalho e polivalência são sempre úteis, 
desde que acompanhados da justa valorização profissional e salarial.  

Assim, pedimos a todos os trabalhadores que estejam atentos às convocatórias que o SINDEL 
realizará para as reuniões consideradas necessárias, independentemente da forma como elas se 
realizarão: presencialmente ou por via telemática. 
 

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL! 

 
 

Albarraque, 19 de junho de 2020                                                 O Secretariado do SINDEL 

 

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