
 
 

Aos trabalhadores do Grupo The Navigator Company 
 

CONTRA A INTRANSIGÊNCIA – A LUTA AVANÇA! 
 
Ao longo de mais de 6 meses a Comissão Negociadora da Fiequimetal (CNS) empenhou-se na 
negociação com a empresa procurando alcançar um acordo satisfatório em matéria de 
reenquadramento salarial e revisão do plano de carreiras em vigor no Grupo The Navigator 
Company. 

Durante todo este processo negocial, enquanto a CNS se disponibilizou sempre para apresentar 
propostas e negociar, a postura dos representantes da Administração foi sempre marcada pela 
má-fé negocial e pela tentativa de imposição da sua vontade. 

Face à intransigência da Administração os trabalhadores reunidos em Plenário Geral realizado 
nas diversas empresas do Grupo decidiram recorrer à luta, e mandataram a Fiequimetal para 
emissão de um Pré-aviso de Greve de 4 dias a realizar em datas e horários a agendar em todos 
os Centros Fabris do Grupo Navigator, com os seguintes objectivos: 

 A atribuição Imediata das Categorias Profissionais e dos Salários Correspondentes às 
Funções Desempenhadas a Todos os Trabalhadores; 

 A compensação monetária aos trabalhadores que durante largos anos estiveram 
desenquadrados das Categorias Profissionais e dos Salários Correspondentes às Funções 
Desempenhadas. 

 Exigir a valorização dos trabalhadores e das suas carreiras profissionais com um Plano de 
Carreiras aplicável a todas as Empresas do Grupo The Navigator Company:  

 Para as Áreas Industrial, Comercial e Corporativa; 

 Para os Executantes, Quadros Médios e Quadros Superiores; 

 Em que as promoções sejam imediatamente aplicadas logo que trabalhador 
assuma o posto ou postos de trabalho de forma autónoma; 

 Com um mecanismo anti-estagnação assente numa evolução salarial - atribuição 
de um valor fixo a cada 3 anos desde que o trabalhador tenha avaliação de 
desempenho positiva em dois anos seguidos ou interpolados, com um tempo de 
permanência máximo de 3 anos no mesmo Escalão; 

 Com uma Tabela salarial com Grupos e Escalões e relação directa com o posto de 
trabalho/especialidades desempenhados; 

 Com alterações dos Níveis de Complexidade dos postos de trabalho e Requisitos 
de Valências ou Domínio de Posto de Trabalho para as áreas de Produção, 
Manutenção e Laboratório; 

 Com o enquadramento dos Supervisores de Turno do Parque de Madeiras na 
carreira de Quadros Médios. 

PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DOS TRABALHADORES, A LUTA CONTINUA! 

Lisboa, 04 de Novembro de 2019 

A Direcção 




