SI NDI CATO DOS TRABALHADORES E TÉCNI COS DE SERVI ÇOS,
COMÉRCI O, RESTAURAÇÃO E TURI SMO

Aos trabalhadores do Grupo Estoril Sol
Como é do conhecimento de todos, a Administração comunicou, após enorme insistência do SITESE,
a sua posição acerca dos aumentos para o ano de 2019, que ficaram muito aquém da expectativa dos
trabalhadores.

Assim, a decisão transmitida foi a seguinte:


Aumento de 1,25% dos vencimentos, com um valor mínimo de 20€, com efeitos a Maio, a
pagar no vencimento de Julho.



Pagamento de um prémio correspondente a 70% do vencimento base, com um mínimo de
700€, que será pago no mês de Agosto.

Os resultados da empresa e a produtividade dos trabalhadores não justificam a demora na tomada de
posição quanto aos aumentos e ao prémio e muito menos justificam os valores em causa.

Repare-se, por exemplo, nas regras de atribuição do Prémio de produtividade mensal e trimestral que
o tornam em algo praticamente inatingível.

A ESTORIL SOL apresenta a cada ano melhores resultados, no entanto propõe sempre aumentos
inferiores à média anual dos aumentos da contratação coletiva. Setores e empresas com piores
resultados mostram muito maior abertura para aumentos salariais superiores.

Por isso mesmo, o SITESE acredita que no futuro os trabalhadores deverão mobilizar-se para lutar por
melhores resultados, porque a negociação dos seus representantes não basta, contra a postura de
imposição demonstrada pela Administração.

Pela negociação coletiva.
Pelo acordo de empresa.
Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.
:

julho 2019
A Direção

-

Sede: LISBOA

- Avenida Marques de Tomar, 44 -5º

- 1069-190 Lisboa - Telf. 217 816 040
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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
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389

