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COMUNICADO 3/SN/2017
COMUNICADO 9/SN/2019

ACORDO NA NAVIGATOR PARA 2019 APENAS
NA CONVENÇÃO COLETIVA (AE)

/SN/2017

AS 38H/SEMANA ESTÃO GARANTIDAS PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS PARA O AE
O Secretariado Nacional do SINDETELCO garantiu nas negociações com a Navigator, um documento
equilibrado para os próximos anos aos trabalhadores abrangidos pelo Acordo de Empresa.
 Aumento de 2% na remuneração base e clausulado pecuniário;
 Subsídio de refeição 7,85 euros;
 Pagamento de horário noturno a partir das 20h/07h;
 Possibilidade de gozo das folgas em períodos de 1h;
 Para os trabalhadores de 3 turnos – laboração continua:
- Antiguidade igual ou superior a 25 anos acresce o gozo de 1 dia de licença;
- Antiguidade igual ou superior a 30 anos acrescem o gozo de 2 dias de licença.
A tão desejada redução do horário foi proposta para todos os trabalhadores do grupo por igual, mas o
compromisso com as 38h por enquanto é apenas aceite para aos trabalhadores abrangidos pelo AE. Para
estes trabalhadores, a redução para as 38h refletem-se em menos 25 dias de trabalho, em média, para os
próximos cinco anos (2020/2024).
Para os trabalhadores dos protocolos, as mesmas 38h/semana equivalerão a uma redução próxima dos 50
dias de trabalho, em média, para o mesmo período já que o ponto de partida é diferente (40h atuais).
Os responsáveis da empresa entendem que não estão ainda criadas as condições necessárias para assumir
esse compromisso com o SINDETELCO. Assim sendo, esperamos que tais condições sejam criadas ainda a
tempo de todos começarmos o próximo ciclo de cinco anos em igualdade de carga horária. Se depender
do SINDETELCO esse compromisso será assumido.
A redução de horário de trabalho, assim como a criação de uma convenção coletiva para os
trabalhadores que hoje apenas são abrangidos por protocolos, são objetivos maiores do Secretariado
Nacional do SINDETELCO. Não aceitamos que dentro do mesmo grupo empresarial existam trabalhadores
apenas protegidos pela vulnerabilidade do código do trabalho e outros melhor protegidos pelo Acordo de
Empresa. Estamos a trabalhar para que esse objetivo seja uma realidade.
O Secretariado Nacional do SINDETELCO continua em diálogo com a NAVIGATOR para resolução de outros
assuntos:
 Criação do Kit natalidade – Apoios financeiros e outros;
 Criação de um capítulo que regulamente a não descriminação no preenchimento de vagas e progressões;
 Plano de carreiras;
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