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Passo a passo, as negociações continuam:

 COM A AES, NA REUNIÃO DE 27-11-2020,  PARECE QUE SE ABRIU
UMA FRINCHA DE UMA PORTA!

 JÁ  FOI  ENTREGUE  NO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  O
REQUERIMENTO DE CONCILIAÇÃO DO CCT - AESIRF! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
 AES   - NA REUNIÃO DE 27-11-2020, PARECE QUE SE ABRIU UMA FRINCHA 

DE UMA PORTA!

Realizou-se  hoje  mais  uma  reunião  de
negociações directas, a terceira, com a AES.
Nesta reunião, a AES apresentou uma nova
proposta negocial.
Porém, o STAD e as organizações sindicais
que compõem a P.O.S., recusou-a! 
Porquê? Porque  a  AES continua  a  propor
que a cláusula 85ª. se mantenha em 2021 e
porque  faz  uma  discriminação  intolerável
entre  trabalhadores,  concretamente  entre
todos  os  trabalhadores  do  sector  e  os

trabalhadores  TVAs  e  Op.Val.  –  e  isto  é
inaceitável!
Contudo, apesar de a proposta da AES ter
sido recusada pelo STAD e as organizações
sindicais  que  compõem  a  P.O.S.,  parece,
que se abriu uma possibilidade de se fazer a
revisão do CCT. 
Ou seja, parece que se abriu uma frincha de
uma porta – mas, repetimos, parece, porque
não sabemos o que se vai passar no futuro! 
Concretamente,

A AES APRESENTOU À P.O.S., NA REUNIÃO DE HOJE, A SEGUINTE PROPOSTA:
1. Clausulado   –  manter  a  clª.  85ª  para  o  ano  de  2021  e  discutir  no  ano  de  2021  as

propostas sindicais que não tenham aumentos de custos para as empresas;
2. Tabela salarial   – para dois anos, 2021 e 2022, da seguinte forma:
2.1.  Ano de 2021 – 1% para todos os trabalhadores, excepto para os TVAs e Op. Val.,

que será 0.5%;
2.2.  Ano de 2022 – referência do SMN, no máximo, 2.3% para todos os trabalhadores,

excepto para os  TVAs e Op. Val., que será 0.5%;
3. Cláusulas de expressão pecuniária   – (i) em 2021, 0.5%; (ii) em 2022, o IPC (índice de

Preços ao Consumidor)



Face  a  esta  proposta,  que  foi  recusada,
repetimos,  o  STAD  e  as  organizações
sindicais  que  compõem  a  P.O.S.,  para

demonstrarem  a  sua  vontade  negocial,
decidiram apresentar também a seguinte:

PROPOSTA DA P.O.S. À AES NA REUNIÃO DE HOJE
1. Condição  de  princípios   -  a  proposta  seguinte  é  apresentada  pela  P.O.S.  à  AES  na

condição de que esta retire a sua proposta de manutenção para 2021 da cláusula 85ª. Se
tal não suceder, a P.O.S. retirará esta proposta;

2. Clausulado   – (i) aceita-se que as propostas de revisão do clausulado com aumentos de
custos sejam discutidas em 2021, exceptuando-se uma alteração quanto à quotização
sindical;  (ii)  em  2022,  como  é  natural,  serão  discutidas  todas  as  cláusulas  com
aumentos de custos apresentadas pelos sindicatos;

3. Tabela Salarial   – (i) assumir o princípio de que todos os trabalhadores terão a mesma
percentagem  de  aumentos,  sem  discriminações;  (ii)  que  a  proposta  da  AES  de
aumentos para o ano de 2022 seja  fixada definitivamente em 2.23%; (iii)  o aumento
proposto pelos sindicatos para todos os trabalhadores para vigorar durante os anos de
2021 e 2022, será de 3.5%;

4. Cláusulas de expressão pecuniária   – todas estas cláusulas ou anexos terão a mesma
percentagem de aumento que forem negociados para a tabela salarial.

A próxima reunião  de  negociações com a
AES está marcada para o próximo dia 7-12-
2020 – esta reunião vai ser muito importante
porque será nela que iremos ver se a AES
compreende a razão e a dignidade que os
trabalhadores  possuem  -  e  a  justiça  que
exigem e merecem!!!

Parece  que  se  abriu  uma  frincha  de  uma
porta,  dissemos  atrás!  Mas  alertamos  a
Classe Trabalhadora que somente o futuro
próximo  (a  reunião  de  7-12-2020)
demonstrará a vontade da AES e qual será o
resultado final desta negociação – por esta
razão, A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS! 

 JÁ  FOI  ENTREGUE  NO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  O
REQUERIMENTO DE CONCILIAÇÃO DO CCT AESIRF! 

Como o STAD informou no último boletim
“O VIGILANTE”, no passado dia 23-11-2020
já foi entregue no Ministério do Trabalho o
requerimento  da  Conciliação  do  CCT  -
AESIRF.  O  STAD  e  as  organizações
sindicais  que  compõem  a  P.O.S.  jamais

podem aceitar que AESIRF rejeite o Diálogo
Social e se recuse a negociar a revisão do
CCT de 2017! 
Tem  que  haver  Diálogo  Social;  tem  que
haver revisão do CCT de 2017 -  a AESIRF
não está acima da Lei! 

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
A UNIÃO FAZ A FORÇA - STAD, FORÇA SINDICAL!
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