SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

COMUNICADO
AOS TRABALHADORES ABRANGIDOS PELO CCT
APHORT
RESPOSTA DO SITESE/ FETESE À PROPOSTA DE NOVO CCT DA
APHORT
O SITESE/FETESE vem trazer ao conhecimento de todos os trabalhadores a resposta que enviou à
APHORT, relativamente à proposta de novo CCT enviada por aquela associação patronal
Os pontos essenciais da nossa resposta são os seguintes:
-A proposta de 2015 da APHORT representa um recuo desmesurado face ao clausulado do CCT em vigor
- A proposta é, na prática, uma remissão para o COD. do Trabalho , limpando do CCT matérias
indispensáveis ao sector
-A proposta representa, assim, uma retirada de direitos contratuais, que não podem ser pura e
simplesmente eliminados
-A proposta, na tabela salarial vai ainda mais longe, pois apenas apresenta valores muito próximos do
salário mínimo ate ao nível IV, NAO FIXANDO sequer valores para os níveis V, VI e VII, os quais ficariam
a cargo do " mercado"..., o que nos parece ser desnecessário haver associações patronais e sindicais,
pois o mercado regula tudo...
-A proposta representa, assim, uma regressão contratual e salarial que fere a aquisição de direitos já
consolidados e os mais elementares princípios da negociação colectiva de trabalho no presente e no futuro
-Por todas estas razões, o SITESE/ FETESE está a trabalhar na construção duma CONTRAPROPOSTA
global, que remeteremos à APHORT em momento posterior, visto que se encontra ainda em fase de
elaboração e verificação de texto.
O nosso objectivo é defender os direitos consagrados no CCT , defender o emprego no sector e defender
os actuais e futuros trabalhadores sempre com uma postura de respeito e dignidade.

PELA NEGOCIAÇAO COLETIVA DE TRABALHO
PELA DIGNIDADE E RESPEITO PELOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
Lisboa, 08 de Abril de 2015
A Direção

DELEGAÇÕES
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