S I N D I C A T O D O S T R A B A L H A D O R E S E T É C N I C O S D E S E R V I Ç O S,
COMÉRCIO, RESTAURAÇÃO E TURISMO

Aos trabalhadores da Estoril Sol
Colegas,
Realizou-se no passado dia 30 de agosto uma reunião entre representantes do SITESE
e a Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho. As preocupações que
motivaram este pedido de reunião por parte do SITESE foram, essencialmente: o fim das
concessões dos casinos e o cumprimento das regras do certificado profissional.
Quanto à primeira, o SITESE, como já havia feito anteriormente, mostrou toda a disponibilidade para, com o seu conhecimento “no terreno” e com todas as preocupações de
salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, colaborar na obtenção da melhor solução
possível.
Foi transmitido pela Secretária de Estado que todos os cenários possíveis estão atualmente em estudo, nomeadamente quanto a realidades de outros países, e foi mostrada
abertura para, através do Turismo de Portugal, receber contributos do SITESE a ter em
conta na construção da realidade que se irá implementar a partir de 2021.
Quanto à segunda, o SITESE partilhou o que se tem vindo a verificar ao nível de concursos com vista ao recrutamento de trabalhadores pelos casinos, quer para os torneios de
Poker, quer para as salas de jogo tradicional. Todos os que trabalham neste setor sabem
dos problemas que podem resultar do desrespeito pelas categorias e carreiras profissionais, seja ao nível do exercício de funções, das gratificações, ou da retribuição mensal.
É fundamental encontrar uma solução que ponha em definitivo termo à distorção dos
conteúdos funcionais que pertencem a cada categoria profissional, para que ninguém
saia prejudicado, nem se precarizem as relações de trabalho num setor em que a estabilidade financeira dos empregadores não justifica algumas das práticas que se verificam.
Também nesta questão, a Secretária de Estado assumiu que iria estudar uma solução
conveniente, contando para isso com a colaboração do SITESE. Este Sindicato, naturalmente, comprometeu-se a contribuir, no sentido de participar tecnicamente na procura
de soluções conjuntas.
Continuaremos, assim, a prosseguir a missão de regularização das condições de trabalho, que nos é confiada diariamente pelos nossos associados.
Pela negociação coletiva.
Pela dignidade e progressividade das condições de trabalho.

Sindicalize-se. Defenda os seus direitos.
Lisboa, 1 de setembro de 2017
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