SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO
Caros colegas,
As negociações com a APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição para revisão do
Contrato Coletivo de Trabalho para 2017 já se iniciaram.
O SITESE apresentou uma proposta de aumento médio de pouco mais de 3% (inclui valores superiores
para os níveis abrangidos pelo salário mínimo) sobre a tabela salarial vigente e € 4,80 para o subsídio de
refeição.
Pretendemos uma única tabela, a mais elevada A, contrariando a discriminação salarial entre os distritos
de Lisboa, Porto e Setúbal para os demais e, por isso, eliminámos a tabela B existente e o subsídio de
alimentação B, mantendo o A com uma proposta de 4,80 €.
Não desprezando a parte retributiva, o SITESE decidiu, uma vez mais, dar primazia à conciliação entre a
vida familiar e a vida profissional.
Nesse sentido, definiu como objetivo a redução do horário semanal de 40 horas para 38 horas como
regra, e a introdução de um regime de jornada de trabalho contínua, em que o horário normal pode ser
reduzido até uma hora por dia e em que o período para refeição contará como tempo efetivamente
trabalhado.
De igual modo, pretendemos repor e implementar, de vez, no contrato coletivo a majoração do período
de mais 3 dias úteis de férias.
Apenas assim é possível restabelecer níveis de confiança e justiça que os trabalhadores reclamam.
Aguardamos a contraproposta da Associação e a resposta às matérias apresentadas, esperando que as
mesmas sejam acolhidas e tidas em consideração.

PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
PELO TRABALHO DIGNO!

Lisboa, 20 de outubro 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

