SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

NEGOCIAÇÃO 2015
APED – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS DE
DISTRIBUIÇÃO
Depois de uma negociação apenas com uma reunião, em que não houve acordo, o SITESE passou à
fase de Conciliação, na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.
Realizou-se, na passada terça-feira, a primeira reunião de Conciliação em que o SITESE esteve
presente.
Neste momento, estão dois temas fulcrais em discussão:
- Atualização Salarial e;
- Organização do Tempo de Trabalho.
Em relação ao aspeto salarial, a APED pretende diminuir os valores de trabalho suplementar para os
atuais valores do Código do Trabalho (25%, 37,5% e 50%). Atualmente, os valores do CCT são de
100%, quer em dia útil, quer em dias de descanso e feriados.
Porém, o grande problema na proposta da APED reside na organização do tempo de trabalho, na
medida em que pretendem definir o horário de trabalho desfasado, de forma precisa e concreta,
tratando-se da mudança diária de entrada e saída, em que os trabalhadores passariam a estar
sujeitos à vontade unilateral das empresas.
O SITESE opõe-se totalmente a esta clarificação vertida na proposta da APED, por considerar
incompatível e danoso para a gestão do tempo de trabalho e para a conciliação da vida profissional
com a vida familiar.
A próxima reunião de Conciliação será já na primeira quinzena do mês de abril.

PELO TRABALHO DIGNO!
PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
Lisboa, 26 de março de 2015
A Direção
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