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COMUNICADO 26/SN/2020

CONTINUAM A DECORRER AS NEGOCIAÇÕES
DE REVISÃO DO CCT DA VIGILÂNCIA

/SN/2017

Caros Colegas Vigilantes,
No dia 27 de Novembro de 2020 realizou-se mais uma reunião com a AES, com o objetivo de dar
continuidade ás negociações de revisão do atual CCT da Vigilância.
A AESIRF continua sem dar resposta aos SINDICATOS pelo que já foi entregue ao Ministério do Trabalho o
requerimento de Conciliação.
O SINDETELCO e os Sindicatos que compõem a POS não aceitam a postura da AESIRF de recusa no processo
negocial de revisão do CCT. É fundamental que o diálogo social ocorra e que haja revisão do CCT, a AESIRF
tem de CUMPRIR A LEI.
As negociações continuam, a AES apresentou uma nova proposta negocial aos Sindicatos.
O SINDETELCO e os Sindicatos que compõem a POS recusaram a proposta apresentada pela AES,
considerando inaceitável a manutenção da cláusula 85º.
NOVA PROPOSTA APRESENTADA PELA AES AOS SINDICATOS DA POS
•

Manutenção da Cláusula 85.º até 31.12.2021.

•

AES pretende discutir em 2021 propostas sindicais que não tenham aumento de custos
para as empresas.

•

Propõe uma Tabela Salarial para o biénio 2021-2022 distribuída da seguinte forma:
✓ 2021 – aumentos de 1% para todos os trabalhadores exceto para os TVAs e
Operadores de Valores que será de 0,5%.
✓ 2022 – aumentos no máximo de 2,3% em referência do Salário mínimo nacional
para todos os trabalhadores exceto os TVAs e Operadores de Valores que será
de 0,5%.

INACEITÁVEL
A AES pretende dar 1% de aumento à maioria das categorias do setor e apenas dar 0,5% às categorias de
TVAs e Operadores de Valores. O SINDETELCO e os sindicatos que compõem a POS defendem que todas as
categorias do setor deverão ter a mesma percentagem de aumento.

Os Sindicatos da POS Responderam à AES apresentando a seguinte Proposta:
✓ A manutenção da cláusula 85.º até 31.12.2021 tem de ser retirada, se tal não
suceder a POS retira a sua proposta.
✓ Aceitação das propostas de revisão do clausulado com aumentos de custos a
discutir em 2021.
✓ Em 2022 serão discutidas todas as restantes cláusulas com aumentos de custos
apresentadas pelos Sindicatos.
✓ Percentagem de aumentos igual para todos os trabalhadores do setor.

✓ Fixação de 2,23% de percentagem de aumento para 2022 por parte da AES.
✓ Aumento de 3,5% para todas as categorias do setor a vigorar pelo biénio 20212022.

A próxima reunião das negociações do CCT está marcada para o próximo dia 07 de Dezembro de 2020.
O SINDETELCO continuará a defender os direitos dos trabalhadores do setor, a manutenção dos postos de
trabalho, assim como aumentos justos que dignifiquem todas as categorias do setor.
Contactem-nos enviando um e-mail para seguranca@sindetelco.pt ou via telefone para 961 089 282
(Dirigente Sindical do SINDETELCO e Vigilante, Octávio Amaro). Denunciem as ilegalidades no setor e
manifestem a vossa vontade e disponibilidade em fazer parte deste projeto sindical.
Visite também a nossa rede social em www.facebook.com/sindetelco

Estamos ao vosso dispor.
Tudo faremos para vos prestar os esclarecimentos necessários sobre o nosso setor.
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