
Concluídas as negociações na Navigator Tissue
de Cacia e Vila Velha de Ródão

Após um longo processo negocial, foi possível chegar a acordo, conforme deliberação dos
trabalhadores. Em  dois anos muito conseguimos, mas muito ainda temos para negociar e
conseguir. 

Dos resultados alcançados este ano destacam-se os seguintes:
–  No combate à precariedade, a passagem de cerca de 30 trabalhadores de vínculo precário a

efectivo;
–  Actualização dos salários  no valor percentual de  1% para os quadros médios e  1,5% para os

trabalhadores em horário geral;
– Subsídio de turno, actualização em 2019 e já ficou assinada e acordada outra actualização a 1 de

Janeiro  de  2020 para  os  valores  praticados  no  grupo  Navigator (25%  =  3  turnos  laboração
contínua).

– 20% da renumeração-base para os trabalhadores em regime de 3 turnos de laboração contínua;
– 15% da renumeração-base, em regime de 3 turnos sem laboração contínua;
– 12,5% da renumeração-base, em regime de 2 turnos com folga variável;
– 10% da renumeração-base, em regime de 2 turnos com folga fixa;

– 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;

–  Aplicação do  regime de deslocação em vigor no grupo Navigator nas  situações de prolonga-
mento ou antecipação do trabalho suplementar;

–  Actualização do  Subsídio para Livros, entre 2,3% e 3,2% (1.º ciclo,  95,00 €; 2.º e 3.º ciclos,
180,00 €; Ensino Secundário, 275,00 €; Ensino Superior, 340,00 €). 

–  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,  de 40 horas, em 2018, para  39 horas  em 2019 e
ainda para 38 horas 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
uma hora;

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

Sindicaliza-te! Juntos somos mais fortes! 
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