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SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

SETOR ELÉTRICO E ELETRÓNICO
NEGOCIAÇÕES 2018
Iniciaram-se a 7 de março no Hotel Holiday Inn, em Lisboa, as negociações com a ANIMEE.
Da comitiva do SINDEL fizeram parte, para além da equipa do seu Departamento de Relações
Laborais, dirigentes e delegados sindicais em representação de algumas empresas do setor,
nomeadamente a APTIV, a CABELTE, a GEWISS e a ATEP AMKOR.
O SINDEL entregou a sua proposta para revisão salarial, acompanhada da fundamentação alinhada
pela deliberação tomada na reunião de política reivindicativa para 2018 que se realizou a 4 de dezembro
de 2017. Assim, a proposta que apresentámos de aumentos da tabela é de 4% e dela fazem parte algumas
alterações ao clausulado, nomeadamente:
- Propusemos incluir um n.º 19 na clausula 49ª (Exclusão no regime de banco de horas a pais e mães com
filhos menores de 3 anos)
- Propusemos a correção de texto da alínea f) da clausula 70ª.
- Propusemos a alteração da clausula 84.ª (alteração do valor no pagamento do trabalho suplementar
para 75% e 100%.)
- Propusemos incluir um novo número na mesma clausula e aumentar o pagamento do trabalho normal
em dia feriado para 100%.
- Propusemos uma alteração na clausula 111.ª (Direito á reunião em tempo de trabalho)
- Propusemos a criação de uma nova categoria (Técnico de Manutenção Altamente Qualificado).

Após alguma discussão sobre a temática entre todos os presentes, a ANIMEE ficou de analisar
melhor as propostas do SINDEL de alteração ao clausulado, que discutiremos na próxima
reunião, e apresentou uma proposta de 1,2% para tabela salarial, que foi imediatamente recusada
pelo SINDEL e restantes sindicatos. Após algumas pausas na reunião, a ANIMEE alterou a sua
proposta para 2%, fixando-o como um valor final e inalterável. O SINDEL – que repudia esta forma
de prepotência negocial – reafirmou que o valor ainda fica abaixo dos seus objetivos, informando que
irá reunir com os Delegados Sindicais do Setor Elétrico e Eletrónico no sentido de estes deliberarem
em conformidade com a situação.
Fica desde já convocado um plenário do Setor no próximo dia 14 de março de 2018, pelas 10h30,
no auditório da Delegação do Porto do SINDEL e que contará com a participação dos delegados do
SETOR a fim de que estes se pronunciem sobre matéria.
Próxima reunião 19 de março.
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