SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos associados do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas
Colegas,
A Direção do SBSI tomou a decisão de invocar a caducidade do Acordo de Empresa celebrado com o SITESE,
mesmo sem que o processo negocial tenha sido encerrado.
Como é do conhecimento geral, o processo negocial foi suspenso, a pedido do SBSI, para que houvesse tempo para
tratar de questões internas – de acompanhamento de processos negociais no setor bancário pelos negociadores do
SBSI e da possibilidade, que na altura se falava, de fusão dos vários sindicatos nacionais do setor da banca – que
geraram um impasse negocial. Em momento algum, foi comunicado o encerramento das negociações, sem
acordo. Aliás, tal nunca poderia ter acontecido, porque o SITESE sempre mostrou abertura negocial.
Assim, o SITESE entende que esta caducidade aqui requerida ao ministério não poderia ser invocada, por falta do
requisito fundamental, de encerramento do processo negocial. Consequentemente, já seguiu para a Direção do
SBSI um ofício deste Sindicato, dando conta de que o processo será encaminhado para o Ministério do
Trabalho, para que passe à fase de conciliação e se continue a negociar.

Não se deve invocar que as negociações chegaram ao fim sem acordo, quando as mesmas estavam a correr de
forma positiva, existindo atas com várias matérias já acordadas e sem que o processo fosse dado por encerrado.
O SITESE não desistirá de garantir o Acordo de Empresa para os trabalhadores do SBSI e cumprirá com todas as
diligências necessárias para que tal aconteça.

Pela negociação coletiva.
Pela segurança e dignidade no trabalho.
Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.

Lisboa, 29 de novembro 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

