
 

  

 
 
 
 

AOS TRABALHADORES DA TABAQUEIRA 
O VALOR DO TRABALHO, A TABELA SALARIAL E OS “CUCOS”* 

 

O SINDEL, ao longo dos seus mais de quarenta anos de existência, sempre tem demonstrado 
sentido de responsabilidade negocial, procurando defender os interesses dos trabalhadores a curto, 
mas também a longo prazo, apesar de alguns dos envolvidos (mesmo os que estão do nosso lado 
da “barricada”) nem sempre revelarem nem atitude proativa, nem espírito solidário. 

HOJE O SINDEL ASSINOU O ACORDO DE PRINCÍPIO DA ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2020 e 2021 
DA TABAQUEIRA EIT E DA TABAQUEIRA II  

Com o suporte e a opinião dada pelos trabalhadores nos Plenários realizados, e ultrapassadas as 
divergências do ponto de vista salarial, o SINDEL estabeleceu (finalmente) com a Tabaqueira um 
acordo de princípio para a Tabela Salarial, Cláusulas Pecuniárias e outras com efeitos retroativos a 
1.4.2020, convencido de que correspondeu aos anseios dos trabalhadores e de que também está a 
dar as condições para que a Tabaqueira cresça em Portugal.  

Ø Atualização Tabela Salarial: +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 para as funções da categoria de Técnico; 

Ø Cláusulas Expressão Pecuniária: Ajuste das cláusulas de expressão pecuniária na mesma 
percentagem do aumento coletivo, arredondando para o cêntimo de Euro superior; 

Ø Atualização Bandas Salariais: Aumento de 5% nos valores das bandas salariais das funções 
da categoria de Técnico; 

Ø Ajuste ao descritivo da Função de Coordenador de Equipa; 

Ø Ajuste do Anexo referente ao Fundo de Pensões; 

Transcrevendo a ata-protocolo assinada, “No que toca à inclusão da função de Técnico de 
Produção, com 3 níveis de desenvolvimento profissional, no Acordo de Empresa e respetiva 
banda salarial associada, pese embora as várias sessões de negociação, os plenários de 
trabalhadores realizados pelas Associações Sindicais e as sessões de esclarecimento que a 
Empresa levou a cabo, é entendimento comum que existe ainda necessidade de um maior 
aprofundamento dos detalhes e questões colocadas pelos trabalhadores (nomeadamente 
quanto às responsabilidades e atividades associadas, matrizes de competências, modo de 
qualificação e modelo de transposição), antes de ser efetuada a necessária alteração ao 
Acordo de Empresa. Desta forma, a Empresa e as Associações Sindicais acordaram agendar 
sessões de trabalho conjuntas, tendo em vista debater e esclarecer as atividades e 
qualificações associadas à Função de Técnico de Produção.                                                                                                                                           
Os grupos de trabalho integrarão naturalmente representantes da empresa, das Associações 
Sindicais, mas também trabalhadores das funções de produção e seus representantes. 
Durante este período serão analisadas todas as propostas das Associações Sindicais relativas 
às matérias em discussão no âmbito da criação da função de Técnico de Produção.”    
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As matérias em discussão e respetiva calendarização serão as seguintes: 

janeiro 2021 - Clarificação do conteúdo funcional da função de Técnico de Produção 

fevereiro 2021 - Definição da matriz de qualificação por níveis da função (incluindo matriz 
de competências e definição de qualificação mínima para cada nível) e 

março 2021 - Clarificação do processo de transição para a nova função (incluindo critérios, 
processo de qualificação e impacto da transição nas funções atuais). 

Na data de assinatura do acordo que formalizará a inclusão desta função e respetiva banda salarial 
no Acordo de Empresa, será atribuído a cada trabalhador da Empresa, com a categoria profissional 
de Técnico, um aumento salarial adicional no valor de + 0,2%. 

Queremos agradecer a todos os trabalhadores da Tabaqueira a confiança em nós depositada e a 
voluntariedade demonstrada, sempre com serenidade e com abnegação, apesar de outros, quais 
“botas da tropa”, tentarem espezinhar o trabalho desenvolvido. 

O Futuro espera-nos e nele confiamos – porque é a nós que cabe construí-lo. O profissionalismo 
dos trabalhadores da Tabaqueira irá prevalecer!  Agora vamos ao trabalho, ou seja, à segunda parte 
deste acordo. As dúvidas, críticas e sugestões devem ser endereçadas aos nossos representantes 
na Empresa. 

 

  ENVOLVE-TE COM QUEM TE DEFENDE! ADERE AO SINDEL! 

 
Lisboa, 07 de dezembro de 2020                                      O Secretariado do SINDEL 

 

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

 
* O cuco é uma ave que vai buscar o nome ao som produzido pelo seu canto. As características que o singularizam são a capacidade 
de se disfarçarem bem e de se aproveitarem do trabalho dos outros para se manterem e reproduzirem. Utiliza ninhos alheios para 
pôr os seus ovos e começa logo aí a mostrar a sua personalidade, sendo sempre o primeiro a comer, sem se importar com o dano 
causado aos demais. É, por isso, vulgarmente conhecido como “o parasita canoro”. 


