SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos trabalhadores do Grupo Estoril Sol
Assinada a revisão do Acordo de Empresa!
Após vários meses de difíceis negociações, e com demasiadas paragens, foi, finalmente,
possível estabelecer um acordo entre o SITESE e a Estoril Sol.

Como era do conhecimento de todos, a empresa tinha a intenção de caducar os contratos em
vigor e deu mesmo entrada no Ministério do Trabalho dessa indicação. O SITESE não o poderia
permitir para os seus associados!

Assim, foi negociada a revisão, que teve como principal objetivo – que foi conseguido – aplicar
as mesmas regras a todos os estabelecimentos da Estoril Sol. Um Acordo de Empresa para o
qual todos os abrangidos podem olhar e ter como referência para os seus direitos e garantias!

O acordo resultou de um esforço negocial que deu origem a um texto positivo, com aumento
salarial, com a garantia da manutenção das categorias profissionais distintas para os diferentes
setores e sem esquecer a necessária modernização com vista ao acolhimento das novas
realidades do jogo.

Ao longo do processo negocial fomos sentindo o acolhimento do documento por parte dos
trabalhadores. Trabalhámos em benefício de todos os trabalhadores. Agora, todos os que
defendem um Acordo de Empresa, todos os que acreditam que com este texto estão reunidas as
condições para que a Empresa cumpra com as suas obrigações e com os direitos dos
trabalhadores, devem juntar-se a nós.

O Acordo hoje assinado é um passo fundamental na garantia da dignidade das condições de
trabalho e justiça nas relações laborais de trabalho, afastando o fim da negociação coletiva, mas
cabe, agora, à Administração cumpri-lo. O SITESE estará atento!

Pela negociação coletiva.
Pelo acordo de empresa.
Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.
Lisboa, 07 de dezembro 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

