
AE NAVIGATOR
NEGOCIAÇÕES 2019 CONCLUÍDAS COM ACORDO

Após  um  longo  processo  negocial,  iniciado  em  Dezembro  de  2018  com a
apresentação  da proposta  sindical  para  revisão  do  Acordo  de Empresa,  foi
possível  chegar  a  acordo  na  passada  semana,  conforme  deliberação  dos
trabalhadores, em Plenário Geral, realizado em Setúbal, e outras formas de
contacto, em Cacia. 

Dos resultados alcançados destaca-se os seguintes:

Actualização  dos  Salários –  no  valor  percentual  de  2,0% para
Executantes e 1,5% para Quadros;

Actualização  do  Subsídio  de  Alimentação  –  no  valor  de  2,6%,
passando, por cada dia de trabalho prestado, para o valor numerário de
€ 7,85;

Actualização  do  Subsídio  de  Infantário  –  no  valor  percentual  de
5,58%,  passando  para  o  valor  numerário  de  €  70,00,  atribuído
mensalmente;

Actualização do Subsídio Especial a Deficientes - no valor percentual
de  5,26%,  passando para o valor  numerário de  € 100,00,  atribuído
mensalmente;

Consideração como Trabalho Nocturno do período entre as 20h00 de
um dia e as 07h00 do dia seguinte.

Nestas  negociações  foi  também  possível  chegar  a  acordo  em  outras
matérias sociais que não estão incluídas no AE.

OUTRAS CONDIÇÕES ACORDADAS

Actualização  do  Subsídio  para
Livros –  no  valor  entre  2,3%  e
3,2%,  dependendo  do  grau  de
ensino; 

GRAU DE ENSINO VALOR %

1º ciclo 95,00 € 5,56

2º e 3º ciclos 180,00 € 5,59

Secundário 275,00 € 5,77

Ensino Superior 340,00 € 6,25



Actualização do valor das  Bolsas de Estudo em  6,38%,  passando o
valor de cada bolsa para € 500,00;

Redução do Horário Semanal de Trabalho das 39h00 em 2019 para
as 38h00 semanais a partir de 1 de Janeiro de 2020;

Atribuição de 1 dia de folga aos trabalhadores em turnos / laboração
contínua que perfaçam 25 anos neste regime; 

Atribuição de 2 dias de folga aos trabalhadores em turnos / laboração
contínua que perfaçam 30 anos neste regime;

Gozo de folgas atribuídas por prestação de trabalho suplementar
por períodos mínimos de 1 hora;

Compromisso  de  análise  e  negociação  dos  Planos  de  Carreira a
partir de 2 de Abril e até 31 de Maio de 2019.

MAIS E MELHORES RESULTADOS SÃO POSSÍVEIS, COM:

 MAIS PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS PLENÁRIOS;
 MAIS UNIDADE EM TORNO DE OBJECTIVOS COMUNS;
 MAIS SINDICALIZAÇÃO.

SE AINDA NÃO ÉS SINDICALIZADO, SINDICALIZA-TE!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO, 

A LUTA CONTINUA!

25 de Março de 2019
Fiequimetal, SITE Sul, SITE Centro-Norte


