SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

NEGOCIAÇÃO DO ACT BRISA
AOS TRABALHADORES DA BRISA
O processo negocial do Acordo Coletivo de Trabalho, para o ano de 2016, foi iniciado mais tarde
que o habitual.
As empresas têm demonstrado uma postura tímida, porém, as partes têm vindo a aproximar as
suas posições; e, neste momento, as empresas apresentaram uma proposta de aumento salarial
de 0,5%. Por sua vez, o SITESE, evoluiu na sua proposta para 2,7%. Os valores propostos são
reveladores de um grande esforço por parte do SITESE, sendo nossa pretensão um acordo
favorável aos nossos trabalhadores, em geral, e aos nossos associados, em particular.
De modo a que o impasse negocial seja ultrapassado, e que as partes, nomeadamente o grupo
Brisa, encarem o processo negocial de forma mais ligeira, passámos para uma negociação
“informal”. Esperamos que tal alternativa contribua para o desfecho de um acordo final justo.
O grupo Brisa tem focado, essencialmente, a sua estratégia negocial em propostas de cariz
pecuniário. Porém, para o SITESE é igualmente fulcral a negociação de outras matérias, como a
de um período anual de férias com duração mínima de 25 dias úteis, um dia anual de tolerância
de ponto e que a inspeção automóvel seja de carácter definitivo, em vez de transitório.
Neste sentido, tudo faremos para protagonizar e traçar as condições mais proveitosas para os
trabalhadores da Brisa!

PELO TRABALHO DIGNO!
PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
Lisboa, 12 de abril 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

