
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DAS TABAQUEIRA EIT e TABAQUEIRA II 
 

A ESPERADA PROPOSTA DE REVISÃO DOS ACORDOS DE EMPRESA… 
ESFUMOU-SE! 

 
O SINDEL participou, a 13 de janeiro, na primeira reunião que era suposta ser de apresentação de 

propostas de revisão dos Acordos de Empresa da Tabaqueira EIT e da Tabaqueira II.  

Mas… era sexta-feira 13! Azar! Depois de fazerem uma vasta exposição, repleta de alusões a 

dificuldades, algumas conquistas e novos objetivos, as empresas avançaram com uma proposta de 

2,5% de aumento para a tabela salarial – e nada mais, para além de míseros 2,5% de aumento na 

tabela salarial.  

Esfumou-se, assim, a esperança de receber as propostas de revisão dos Acordos de Empresa. E de tal 

maneira se esfumou que nem beatas conseguimos vislumbrar no horizonte… 

O SINDEL lamenta, profundamente, o que se passou. 

É inadmissível que, empresas que fazem parte de um grupo multinacional, com ambições de crescer, 

atrair investimento e que diz, até, ter estipulado um plano de promoções e de evolução de carreira para 

os trabalhadores, apresente uma mão cheia de fumo para atualização da tabela e deite para o cinzeiro 

o compromisso assumido de propor alterações para os AE que regulamentam as relações laborais! 

2,5% é muito pouco! Aliás, não é nada! Apesar de sabermos que estamos só no início do processo 

negocial, sabemos também que as empresas estão, com esta proposta, apenas a enrolar – e que têm 

muito mais para dar! 

O SINDEL tudo fará para retirar os filtros a esta negociação, de modo a que rapidamente se atinjam os 

valores negociais que garantam a motivação dos trabalhadores, gerando também para a empresa o 

tão desejado incremento dos indicadores e índices de produção. 

A segunda reunião está agendada para a próxima semana. E o SINDEL vai responder como sempre - 

com sobriedade e vontade negocial. Mas fica já a nota de que será necessário um avanço significativo 

por parte das empresas.  

DÁ LUME À NEGOCIAÇÃO! SINDICALIZA-TE! ADERE AO SINDEL! 

          O Secretariado do SINDEL                                                                              16 janeiro 2023 
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