SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

REVISÃO DO CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO
ADIPA/grossistas 2016
A presente revisão visa a reposição do poder de compra para o ano em curso, a
partir dos valores estabelecidos e publicados em 2015.
Caso a negociação decorra em circunstâncias normais as novas tabelas e outras
cláusulas de expressão pecuniária entrarão em vigor em 1 de Abril, nas mesmas
circunstâncias do ano anterior.
Prevê-se para o ano em curso uma inflação de pouco mais de 1%. A proposta
sindical aponta para um aumento médio de 2,5% para todas as cláusulas de
expressão pecuniária, com arranjos justificados como é o subsídio de turno, sem
revisão nos últimos anos. e que passará na proposta para 10% do valor do salário
mínimo nacional (53 €).
ALTERAÇÕES IMPORTANTES
As carreiras profissionais são de grande importância para a motivação dos
trabalhadores. No caso deste contrato, só 2 profissões é que estão abrangidas pela
mudança de escalão.
A proposta generaliza esta disposição para todas as profissões, passando a haver um
acesso semi-automático do grau I para o grau II, ao fim de 3 anos.
Propõe-se também o aumento das férias de 22 para 23 dias, a redução do horário do
máximo de 40 horas para 37,5 horas e a reposição de todos os feriados civis e
religiosos e o estabelecimento de um subsídio de refeição.
QUEM VAI BENEFICIAR?
O contrato colectivo aplica-se ao sector de empresas grossistas representadas pela
ADIPA, ANAIEF e Casa do Azeite e aos trabalhadores filiados no SITESE,
independentemente da sua profissão ou categoria profissional.
Qualquer trabalhador que se filiar no sindicato beneficiará das novas condições, em
igualdade com os restantes trabalhadores sindicalizados.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2016
A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

