SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos associados do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas
Colegas,
O SITESE participou, no passado, num longo processo negocial do Acordo de Empresa, que foi
posteriormente suspenso por iniciativa da Direção do SBSI.
Neste momento, tem aumentado o número de associados que tem procurado o SITESE para
perceber se o acordo ainda se encontra em vigor.
Cabe esclarecer que o acordo se encontra a vigorar em pleno e que, deve ser cumprido
com todos os trabalhadores da instituição.
Todos estes têm apresentando vários receios, fruto de boatos que vão surgindo nos corredores
da instituição. Fala-se, nomeadamente, da possível venda do SAMS…
É um facto que os trabalhadores não foram aumentados nos últimos anos conforme aconteceu
recentemente aos trabalhadores da banca. É um compromisso que resulta do texto em vigor,
conforme consta do nº 9, da cláusula 3ª do Acordo de Empresa.
Por outro lado, o elevado recurso à contratação a termo e a criação de categorias nos contratos
individuais de trabalho, que não existem no Acordo de Empresa, preocupam este Sindicato.
Nesse sentido, o SITESE vai solicitar uma reunião com o SBSI, para perceber as motivações
para as preocupações e para os factos que nos têm vindo a ser transmitidos. Será também
abordado o reatamento das negociações, de modo a por termo à incerteza que o rodeia.
Cada vez mais é fundamental que os nossos associados comuniquem quais as suas
preocupações e os problemas que passam no trabalho, para que o SITESE possa dar uma
resposta adequada.

Pela negociação coletiva.
Pela segurança e dignidade no trabalho.
Sindicalize-se.

Lisboa, 26 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

