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Farmacêutica - Um sector que continua a acumular lucros...
E os Trabalhadores?

O  Sector  da  Produção  de  Produtos  Farmacêuticos  continua  a  ser  um  sector  com  resultados  financeiros
bastante positivos e com uma acumulação de lucros colossais.

Mas o cenário para os trabalhadores, não é propriamente o melhor, porque todos os indicadores apontam
num agravamento da situação já de si muito preocupante e que se tem traduzido numa perda de rendimento
brutal das famílias e do poder de compra das mesmas. Caso os seus rendimentos não sofram uma actualização
que acompanhe a inflação em Portugal (10,3% em Nov./22,  dados do Banco de Portugal), os trabalhadores
ficarão mais pobres, sobretudo devido ao enorme aumento de preços de bens e serviços essenciais.

No  final  de  Novembro/22  foi  entregue  pela  FIEQUIMETAL  à  APIFARMA,  a  proposta  reivindicativa  dos
trabalhadores do sector para o ano de 2023. Mas segundo a APIFARMA, a actualização deverá rondar os 5%,
valor que não traduz o desempenho do Sector, nem é suficiente para enfrentar a situação actual.

125€ de aumento para todos os trabalhadores!
A nossa proposta realça mais do que nunca a importância da actualização e aumento salarial, nunca inferior a
cento e vinte e cinco euros (125,00€), para entre outras razões:

 Garantir que os trabalhadores e as suas famílias possam melhorar as suas condições de vida e fazer
face à actual escalada da inflação e ao enorme aumento de preços de bens e serviços essenciais;

 Promover o crescimento da procura interna, dinamizando a actividade económica.

Mas também, contempla:

 a redução progressiva do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem perda de retribuição;
 a regulamentação do trabalho por turnos;
 a dispensa remunerada a gozar no dia de aniversário do trabalhador;
 a aplicação de 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores, sem qualquer condicionalismo;
 e a redução do tempo para alcançar uma diuturnidade e sem limite do número destas.

Todas as matérias constantes na nossa proposta irão a ser negociadas e defendidas pela comissão negociadora
sindical junto da associação patronal.

É Imperativo um Regulamento de Trabalho por Turnos para o Sector - Apelamos a todos os trabalhadores
das empresas do sector farmacêutico conjuntamente com os nossos sindicatos,  onde o trabalho por turnos
exista, que tomem a iniciativa de colocar este assunto na ordem do dia, junto das administrações, através de
acções  colectivas  como  abaixo  assinados  e  apoiem  as  acções  sindicais  na  exigência  da  aplicação  da
Regulamentação do Trabalho por Turnos apresentada pela Fiequimetal. 
Só assim os trabalhadores poderão ser parcialmente compensados pela penosidade que tal regime implica a
todos os níveis, inclusive à dificuldade de conciliação da vida profissional, social e familiar.

Junto com o teu Sindicato, reivindica a nossa Proposta!
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