AOS TRABALHADORES DA TABAQUEIRA – EIT
NÃO FOI POSSÍVEL AINDA UM ACORDO!
O SINDEL reuniu, na passada sexta-feira, dia 23.10.2020, com a Direção da Tabaqueira, na pretensão
de conseguir o estabelecimento de um acordo no processo negocial em curso e que se prende com
a reestruturação de carreiras profissionais.
O SINDEL começou por transmitir à Empresa a posição dos trabalhadores, saída dos Plenários
realizados. Nesses Plenários, os trabalhadores deixaram bem clara a sua disposição para um
acordo a dois anos; e manifestaram a necessidade de maior esclarecimento sobre as questões
relacionadas com a criação da nova função de Técnico de Produção.
Os trabalhadores compreendem todo o enquadramento da questão para o futuro da Tabaqueira, mas
pretendem ser bem esclarecidos, sobretudo nas questões relacionadas com as transições entre as
atuais funções e a futura, assim como nos conteúdos funcionais, designadamente quanto aos níveis.
Relativamente à questão salarial, foram construídas nesses Plenários as bases para um acordo que,
infelizmente, não se veio a verificar nesta reunião com a Tabaqueira:
•

+2,5% de aumento coletivo para os anos de 2020 e 2021, a aplicar na totalidade em 2020
(retroativo a abril 2020), com um aumento mínimo de 30,00 Euros;

•

Ajuste das cláusulas de expressão pecuniária na mesma percentagem do aumento coletivo,
arredondando para o cêntimo de Euro superior.

•

Aumento de +5% nos valores das bandas salariais das funções técnicas da fábrica.

•

Ajuste do Fundo de Pensões.

•

Relativamente à criação da nova função de Técnico de Produção, respetiva banda salarial
associada, o ajuste do descritivo da função de Coordenador de Equipa de Produção e a
alteração do atual sistema de 4 fases para 3 níveis de desenvolvimento profissional, decidiuse continuar a discussão e o esclarecimento, envolvendo a Empresa, os Sindicatos, a
Comissão de Trabalhadores e também Quadros já envolvidos em processos idênticos em
outras fábricas, com o horizonte de abril de 2021, antes da fase 2 do Open. Durante este
processo quer a Tabaqueira quer o SINDEL poderão apresentar propostas. Só após este
período e face a um acordo sobre estas matérias, se procederá à alteração aos textos do AE
a serem enviados para publicação, dando-lhe eficácia legal.

O SINDEL propôs então que nessa altura, abril de 2021 e sem efeitos retroativos, fosse processado
mais +0,5% de atualização salarial e assim se concluiria o presente processo negocial.

A Tabaqueira não aceitou esta nossa proposta e assim não foi possível o acordo. O SINDEL ainda
espera que a Tabaqueira reflita e possa vir ao encontro desta nossa proposta.
O SINDEL, os seus associados e os trabalhadores em geral reafirmam querer ser parte da solução
e do futuro da Tabaqueira em Portugal.

ALINHA-TE COM QUEM FAZ! ADERE AO SINDEL!
Albarraque, 27 de outubro de 2020

A Comissão Sindical do SINDEL na Tabaqueira EIT

Mais informação em: facebook.com/SindelOficial
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