SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS FILIADAS NA APED

O SITESE reuniu com a APED, no passado dia 15 de setembro, conforme compromisso
assumido anteriormente, com vista a celebrar o protocolo negocial, no âmbito do processo de
revisão do Contrato Coletivo de Trabalho para o ano de 2017.
O protocolo foi, assim, celebrado nos seguintes termos:

•

As Comissões Negociadoras são constituídas por um mínimo de 2 elementos cada,
podendo ser acompanhadas até 1 assessor.

•

Os elementos que integram as Comissões Negociadoras têm de estar credenciadas
pelas Entidades que representam.

•

As reuniões realizam-se na sede da APED, pelas 15:00 horas, tendo lugar a reunião
protocolar no dia 15 de setembro de 2016. As reuniões de negociação efetuar-se-ão
com carácter quinzenal, ficando, desde já, pré-agendadas a realização de seis
reuniões nas seguintes datas: 4 e 27 de outubro, 16 e 30 de novembro, 15 de
dezembro e 5 de janeiro.

•

Os textos acordados são anexos à ata, dela fazendo parte integrante.

•

Qualquer das partes pode juntar às atas documentos e proferir declarações sobre
assuntos que estejam em discussão.

•

Considerando que é a terceira revisão desde a última publicação integral, finda a
negociação e estabelecido o acordo, as partes obrigam-se a publicar o texto completo
do CCT e a requerer, em conjunto, a portaria de extensão do texto.

•

As partes comprometem-se a respeitar os princípios de boa fé e lealdade contratual.

Lisboa, 19 de setembro de 2016
A Direção
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