
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DA SEGMA 
EM TEMPO DE PANDEMIA, O SINDEL NÃO SE CONFINA;  

E ADAPTA AS SUAS PROPOSTAS! 
 

O SINDEL, neste tempo conturbado de pandemia, deseja que os seus associados e os trabalhadores da 

SEGMA em geral se encontrem de saúde, bem como os seus familiares e amigos. Juntos, fomentando 

e interpretando corretamente as instruções que vão sendo estabelecidas, conseguiremos ultrapassá-la. 
 

INFORMAÇÃO 
 

➢ ATUALIZAÇÃO SALARIAL 2021 
 

O SINDEL já apresentou à SEGMA a sua proposta de atualização salarial e de outras matérias para 

2021, nos seguintes termos: 

ATUALIZAÇÃO SALARIAL  

Atento o cenário macroeconómico, nomeadamente as previsões para a 

economia portuguesa em 2021, o SINDEL propõe uma atualização de 2%, 

com arredondamento para o euro superior, da tabela salarial e de todas as 

cláusulas de expressão pecuniária constantes do AE SEGMA, garantindo-se, 

no entanto, um aumento não inferior a €35,00. 

TRABALHO PRESENCIAL 

Propomos o pagamento de um prémio de €100, por cada mês de 2020 e 

2021, aos trabalhadores que, devido às características das suas funções, 

tiveram e têm que as desempenhar presencialmente, no terreno ou no seu 

local de trabalho convencional. 

FALTA DIA ANIVERSÁRIO 

Propomos que se acorde uma disposição que confira aos trabalhadores o 

direito a faltar no dia do seu aniversário (ou noutro dia a acordar com a sua 

hierarquia, em caso de razões de serviço ou se o seu aniversário coincidir 

com dia de descanso semanal obrigatório ou complementar, feriado ou dia 

de férias), contando esse dia, para todos os efeitos, como trabalho efetivo. 

FALTA 1º DIA ESCOLA DE 

MENOR A CARGO 

Propomos que se acorde uma disposição que confira, ao trabalhador 

responsável por menor de 12 anos, o direito a faltar justificadamente, com 

vista ao acompanhamento do menor no seu primeiro dia do ano letivo, até 

três horas por cada menor. A ausência prevista no número anterior não 

determina a perda de qualquer direito do trabalhador e é considerada, para 

todos os efeitos, prestação efetiva de trabalho. 

ATRIBUIÇÃO PONTOS 

Considerando que o ano 2020 foi excecional, quer no que concerne ao maior 

volume de negócios de sempre quer à situação pandémica com dificuldades 

e exigências acrescidas a todos os trabalhadores, propõe-se que a empresa 

atribua 1,5 pontos para a progressão de carreira a todos os colaboradores 

que tiveram avaliação BOM, SUPERIOR ou EXCECIONAL.                                               

 

HORAS NÃO PRODUTIVAS 

Propõe-se o pagamento de uma compensação pelas horas “não produtivas” 

em que os trabalhadores estão ao serviço da empresa para deslocações 

aéreas ou marítimas e mesmo para a realização de teste à COVID. 



 

AVALIAÇÃO DESEMPENHO 
Solicitamos que a empresa apresente os objetivos e realize as avaliações 

aos trabalhadores até fevereiro de cada ano. 

PROGRESSÃO CARREIRA 

Propomos que fique consignado em AE que o saldo de pontos em cada ano 

e para efeitos de progressão na carreira seja apresentado ou disponibilizado 

no sistema/intranet (ou sempre que o trabalhador o solicitar). 
 

 

➢ SITUAÇÃO GERAL DO GRUPO EDA  
 

Com a mudança de Governo na região, todos os dias surgem notícias sobre procedimentos que 

envolvem as Empresas do Grupo EDA, nomeadamente mudança nas Administrações, auditorias, 

privatizações, etc. 

O SINDEL está atento a estas movimentações, em nome e na defesa dos seus associados e dos 

trabalhadores em geral.  

O SINDEL nunca aceitará atropelos aos acordos estabelecidos nem a normas livremente negociadas 

e concertadas. O SINDEL não se envolve em disputas político-partidárias, mas não abdica de ter 

opinião e posição sobre o papel das empresas no tecido económico regional.  

O SINDEL não aceita reversões ditadas por caprichos ideológicos ou de “tesouraria”, cujo exemplo 

recente e maior é o da privatização da NORMA, que nada acrescentou à economia da Região. O SINDEL 

também não aceita que se alienem empresas que apresentam lucros apenas para satisfazer grupos 

empresariais parasitas ou “sem pedalada”. 

É de toda a justiça que as empresas reconheçam, na vontade e na dedicação dos seus trabalhadores, 

valores extraordinários que as ajudaram, ajudam e ajudarão a vencer dificuldades e obstáculos!  

O SINDEL informa que os seus serviços jurídicos estão prontos e disponíveis para intervir fazendo face 

a eventuais perturbações na normal relação laboral que possam ser ocasionadas por mudanças 

implementadas em qualquer empresa do Grupo EDA e, muito particularmente, na SEGMA. 

Em caso de dúvida, os trabalhadores devem contactar os Delegados Sindicais do SINDEL na Empresa. 

 

É a força dos Trabalhadores que dá consistência à nossa voz e revigora 

o nosso apoio! 

Exige o melhor para ti! Adere ao SINDEL! 

 
 

Lisboa, 1 de fevereiro 2021                                                       O SECRETARIADO DO SINDEL 

 

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

 


