SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

COMUNICADO
Acordo para alteração salarial
O SITESE chegou a Acordo com a Petrogal para uma alteração salarial para o ano de 2016.

Os representantes da empresa apresentaram propostas sempre inferiores a 1%, baseando-se
em resultados insatisfatórios no início do ano e em perspectivas de instabilidade futura.

No entanto, o crescimento da empresa e os lucros atingidos no ano de 2015, nunca
permitiriam ao SITESE negociar um acordo em que a revisão salarial não atingisse, pelo
menos, os níveis de inflação prevista, para que desta revisão resulte mais do que uma mera
actualização salarial, traduzindo-se num efectivo aumento salarial.

Foi nestes termos que, com muita pressão, se atingiu o aumento de 1,4%, com a
particularidade de este ano o aumento abranger não só a tabela salarial, mas também os
subsídios de alimentação e de infantário – cujos montantes não haviam sido actualizados na
revisão anterior. Basta, agora, a assinatura e a publicação no Boletim de Trabalho e Emprego.

2016 começa, então, de forma francamente positiva para os trabalhadores da Petrogal, com a
distribuição de lucros, promovida por força do Acordo de Empresa e com um aumento
salarial.

A negociação colectiva e a actuação sindical mostram, assim, o seu impacto na melhoria das
condições de trabalho.

Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2016
A Direção
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