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ACORDO SALARIAL 2018/2019 - 3,5%
Após um processo negocial complexo e no seguimento das orientações dos Plenários realizados,
estabelecemos hoje um acordo quanto ao aumento salarial para 2018 e 2019.
Com o mandato global dos trabalhadores para negociar para dois anos consecutivos, foi possível
estabelecer um acordo com valores mais elevados do que os transmitidos, porque a Administração
respondeu positivamente à proposta efetuada pelo SINDEL alterando a sua posição final de 3,3%
para 3,5%.
O acordo hoje firmado consagra:
• 3,5% de aumento coletivo para 2018 e 2019 (com início do pagamento dos 3,5% já em
01.04.2018), com efeitos retroativos a essa data, pagos no vencimento de maio;
• A atualização das clausulas de expressão pecuniária em 3,5%, com efeitos retroativos a
01.04.2018, pagos em junho;
• A atualização dos valores mínimos, médios e máximos das Bandas salariais do Operador de
Logística, Operador de Processo, Técnico de Qualidade e Técnico de Manutenção em 2,5% (a
aplicar após o aumento coletivo;
• Um Protocolo que estabelece a realização de sessões de trabalho com trabalhadores e
Representantes dos Trabalhadores, para discutir o impacto da implementação do OPEN+ nas
funções de produção, evolução profissional e objetivos de desempenho, bem como o formato de
marcação das férias. Caso na sequência da realização das referidas sessões de trabalho venha a
ser identificada, quer pela Tabaqueira EIT, quer pelas Associações Sindicais, a necessidade de
rever o AE, ambas as partes se comprometem a encetar negociações com vista a formalizar as
alterações que se verifiquem necessárias sobre estas matérias.
• Ajustamento e adequação à prática vigente, da fórmula do Prémio de Competitividade inscrita
no AE, porque o SINDEL enviou atempadamente a respetiva contestação à Empresa, de modo a
que esta passe a refletir a proporcionalidade no Prémio Anual e assim garantir que nenhum
trabalhador seja prejudicado.

Por último, o SINDEL reconhece publicamente o papel dos seus Dirigentes e Delegados Sindicais na
Tabaqueira EIT e Tabaqueira II em todo este processo negocial que foi fundamental para o
esclarecimento dos trabalhadores.
Lisboa, 10 de maio de 2018
O Secretariado do SINDEL
mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial ou http://www.sindel.pt
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