SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

O ASSOCIATIVISMO SINDICAL, A SEGURANÇA SOCIAL E O DIREITO A UMA
REFORMA DIGNA

O SITESE – Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços é uma associação sindical que
contém no seu seio trabalhadores no ativo, reformados e até trabalhadores autónomos pelos
quais se bate em diversas frentes, segundo a natureza e a especificidade dos interesses
coletivos. O sindicato defende uma segurança social pública, solidária e universal visando o bem
-estar das pessoas durante todas as etapas da vida. No entanto, O SITESE está solidário com
outras situações constituídas para benefício dos trabalhadores, designadamente os reformados.
Assim, o SITESE participou e vai continuar a acompanhar as medidas de apoio aos reformados
da banca dos casinos. Ao contrário do que se pode supor estes trabalhadores têm retribuições
modestas que, por isso mesmo, contribuem para o aumento do lucro dos concessionários do
jogo. Consequentemente a sua comparticipação para a segurança social é insuficiente para que
haja uma reforma condigna.
Há alguns anos, constituiu-se um fundo de complemento de reforma financiado por parte das
gratificações recebidas durante a prestação dos serviços destes profissionais. No decurso do
tempo, o número de trabalhadores diminuiu em simultâneo com o aumento do número de
reformados, acelerando a degradação do fundo, por sua vez o Governo anterior, diminuiu a
comparticipação do complemento de reforma para 20%, sem tomar qualquer outra medida
que visasse uma solução.
Recentemente, após muitas insistências e duas audições concedidas, espaçadas no tempo, as
Secretárias de Estado da Segurança Social e do Turismo apresentaram uma solução de
compromisso em duas fases, começando por dotar o fundo com uma verba que permite
completar as reformas em 70%, e em 80%, no caso da invalidez absoluta, para o ano de
2017. No início do próximo ano, vai constituir-se um grupo de trabalho para dar viabilidade e
sustentabilidade ao fundo, para além de poder propor outras medidas envolvendo os
empregadores.
Ainda estamos na fase dos compromissos, mas devolveu-se a esperança às pessoas com o
concurso do associativismo sindical que aplicou na íntegra a sua matriz solidária.
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