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AOS TRABALHADORES DA EUROPA&C KRAFT VIANA
Inf.3/2018

REVISÃO DO A.E. PARA 2018
Reuniu no passado dia 22 de Janeiro a Comissão Negociadora Sindical com os representantes
da empresa para discutir a revisão do Acordo de Empresa para 2018.
Após uma breve apresentação por parte da CNS da decisão dos trabalhadores no plenário de
9 de Janeiro, os representantes da empresa informaram que tinham percebido que o facto da
sua última proposta ser em percentagem e indexada à inflação terá levado os trabalhadores a
rejeitar um possível acordo para 3 anos que pretendem manter como proposta mas
reformulando a mesma.
Assim, foi apresentada uma proposta para 3 anos com um aumento de salário para 2018 de
50€, 2019 de 25€ e 2020 de 25€.
A CNS comunicou que não estava mandatada para qualquer negociação a 3 anos, apesar de
reconhecer legitimidade à empresa para a sua proposta, e que se insistisse nesta proposta os
valores seriam considerados insuficientes para que os trabalhadores alterassem a sua posição
anterior.
Posteriormente a empresa reformulou a sua proposta para 3 anos com valores de aumento de
salário de 50€ em 2018, 30€ em 2019 e 30€ em 2020, tendo também avançado com uma
proposta para 2 anos com uma actualização salarial de 50€ em 2018 e 30€ em 2019.
Chegados a este ponto os representantes da empresa informaram que estes valores eram os
propostos para se negociar e que a maior margem para negociação se encontrava nos valores
apresentados para 3 anos, sendo que uma revisão apenas para 2018 seria sempre com valores
inferiores.
Os trabalhadores reunidos em plenário no dia 23 de Janeiro, perante estas propostas,
decidiram manter a sua vontade de revisão do AE apenas para o corrente ano de 2018 e
solicitar à administração a marcação de reunião a agendar até final da próxima semana para a
continuação da negociação.
Depois de conhecida a data para a próxima reunião será agendado Plenário para analisar nova
proposta da empresa.
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