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O CONTRATO AESH
Foi assinado pelo Sitava um Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) que pretende substituir os actuais
Acordos de Empresa (AE) do Sector.
Esse CCT, quando comparado com os actuais AE’s, incluindo o da SPdH/Groundforce, reduz
intoleravelmente os direitos dos trabalhadores.
Esse CCT não tem o aval, nem sequer o conhecimento de conteúdo, da generalidade dos trabalhadores.
Foi negociado e assinado sem qualquer participação dos trabalhadores associados.
O SINTAC NUNCA assinará qualquer CCT, AE ou qualquer outra coisa que não tenha sido discutida e
aprovada pelos seus associados.
O SINTAC representa os interesses dos seus associados.
O SINTAC não tem associados para receber uma quota e depois os vender às entidades patronais.
O CCT foi assinado por duas entidades patronais e por UM “sindicato”. A sua aplicação será apenas
para os associados desse “sindicato”. Os associados do SINTAC estão protegidos desse acordo
enquanto os AE’s vigorarem.
Os AE’s garantem na sua generalidade o equilíbrio entre a actividade profissional e a vida socio-familiar.
O AE da SPdH/Groundforce é resultado de muitas lutas e sacrifícios dos trabalhadores durante décadas
na preservação dos direitos.
Negociar um CCT que pretende a prazo substituir um AE nas costas dos trabalhadores é uma
TRAIÇÃO!

SINDICALIZA-TE no SINTAC para te proteger do CCT!

Por amostragem e para que se entenda. Do referido CCT:
•

Acabam-se as carreiras na sua total amplitude. TOA’s, Bacharéis, Técnicos Superiores, não são
representados por tal documento, assim como as progressões actuais. Porque será? Um ano e
meio (18 meses) para o topo de carreira de 623, 620 ou 730€ conforme os casos.
VERGONHA!!!
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PARA MELHOR EXEMPLIFICAR, FICA O SIGNIFICADO DE ALGUM DO CLAUSULADO:
•

Da Clª 13ª no ponto 3º, a qual apelidamos de Cláusula “Kit vassoura”, onde o trabalhador
fará tudo ou de tudo. O documento onde os descritivos funcionais acabam:
“Nos casos previstos na lei e quando o interesse da Empresa o exija e a ocupação de um trabalhador na
execução das funções próprias da sua categoria profissional não for possível por inexistência de trabalho
durante a totalidade ou parte das horas normais de serviço, poderá o mesmo ser temporariamente
ocupado em outras funções não compreendidas no objeto do contrato de trabalho, desde
que tal mudança não implique diminuição na retribuição nem modificação substancial da posição do
trabalhador.”
•

Da Clª 24ª, em “o adeus às folgas juntas”, os descansos complementar e semanal deixam de
ser consecutivos:
“Sempre que tal seja compatível com as exigências de funcionamento dos serviços e com a
adequação dos recursos disponíveis o dia de descanso complementar será fixado imediatamente antes
ou após o dia de descanso semanal obrigatório.”
• Da Clª 20ª, em “mantenha a linha, gordura zero”, os tempos minimos de refeição acabam”:
“…O intervalo para descanso e tomada de almoço e jantar só será inferior a sessenta minutos nos
casos em que razões de funcionamento dos serviços e de adequada ocupação dos trabalhadores o
imponham.”
•

Da Clª 28ª, em matéria de horários não existe regulamentação que balize abusos por parte
do empregador:
“Garantido que seja o normal funcionamento dos serviços, poderá ser estabelecida a prática do horário
flexível nas entradas de cada período de trabalho, com a amplitude e nas condições que forem em
cada momento determinadas pela Empresa.”
Ou seja, ao contrário da Cláusula 50, o CCT é globalmente menos favorável do que todos os
instrumentos referidos na Clausula 49 do mesmo, ou seja os AE’s em vigor.

Este CCT é mesmo menos favoravel do que a Lei Geral do Trabalho!
O que nunca esperávamos ver aconteceu! O terrorismo laboral foi assinado pelo Sitava.

ESTAMOS COMO SEMPRE ESTIVEMOS, DE FORMA SÉRIA
A Direcção
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