SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

COMUNICADO
Reunião com a Secretária de Estado do Turismo
No passado dia 20 de abril, o SITESE reuniu com a Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana
Godinho, com o intuito de apresentar as preocupações face ao regime das gratificações nos
casinos dos pagadores de banca, nomeadamente nos torneios de Poker.
Neste momento, um conjunto de trabalhadores não tem acesso a quaisquer gratificações, por
estar desenquadrado dos setores previstos legalmente. Os trabalhadores que prestam serviço
em torneios de Poker necessitam do seu próprio enquadramento. Esta situação tem que ser
resolvida, conforme tem vindo a ser dito pelos trabalhadores a este Sindicato.
Constatámos que a Secretária de Estado está ao corrente deste problema e que visa resolvê-lo,
apelando, mesmo, à participação, através de sugestões construtivas, para a solução.
Nesse sentido, foi apresentada a perspetiva do SITESE, de que os trabalhadores dos torneis de
Poker deveriam ter a sua própria Comissão de Gratificações, autónoma nas suas receitas,
tornando-se, desta maneira num terceiro setor (acrescendo ao jogo tradicional e às máquinas).
A Senhora Secretária de Estado mostrou, igualmente, que está a acompanhar a situação do
Fundo de Pensões do pessoal dos Casinos, que, no entanto, se entra em análise na Secretaria
de Estado da Segurança Social e cuja solução parece ainda estar longe e ser incerta. Também
nesta matéria o SITESE ficou de enviar os seus contributos.
Participando nas várias frentes, seja na negociação coletiva, nos processos de resolução de
conflitos, ou na procura de soluções junto aos mais variados interlocutores, o SITESE intervém
sempre na procura das melhores condições de trabalho para os trabalhadores dos casinos.
Lisboa, 21 de abril de 2016
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