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Sindicato das Indústrias Eléctricas Sul e Ilhas
AOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO 
E ELECTRÓNICO FMEE

| MILHÕES DE LUCROS CONTRASTAM COM 
SALÁRIOS DESVALORIZADOS

As empresas Fabricantes de Material Eléctrico e 
Electrónico (FMEE) têm tido, na sua maioria, 
resultados líquidos de milhões, as exportações e os 
volumes de negócio têm crescido e a rentabilidade 
das empresas tem aumentado. 
Em contraponto a estes números, os salários dos 
trabalhadores não foram devidamente valorizados, 
apesar de a situação macroeconómica do País ser, 
hoje, mais favorável e apesar da crescente 
qualificação e formação dos trabalhadores destas 
empresas.

| EXIGIMOS 90 € DE AUMENTO PARA TODOS OS 
TRABALHADORES!

A valorização dos salários e o reconhecimento das 
competências profissionais devem estar no centro 
das preocupações das empresas, de modo a 
distribuir a riqueza e a reflectir os ganhos de 
produtividade no sector.

| EXIGIMOS MELHORES HORÁRIOS DE TRABALHO E 
MAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO! 

Os horários são cada vez mais desregulados e os 
ritmos de trabalho são cada vez mais desumanos, 
estando na origem a doenças profissionais e 
empurrando milhares de trabalhadores para 
situação de baixa. 
Exigimos a redução dos horários de trabalho para as 
35 horas para todos os trabalhadores, a adequação 
dos ritmos de trabalho e uma aposta efectiva na 
prevenção de doenças profissionais.

| EXIGIMOS CARREIRAS MAIS CURTAS!

A evolução tecnológica tem permitido simplificar 
processos de trabalho, provocando uma 
desconformidade no tempo necessário para atingir 
o topo de carreira. Defendemos o encurtamento 
das carreiras e reivindicamos a fixação de 5 anos 
para atingir o topo de carreira. 

NÃO FIQUES DE FORA! SINDICALIZATE!

COM A FORÇA DOS TRABALHADORES É POSSÍVEL 
GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E DE 
TRABALHO!

 

| EXIGIMOS O FIM DAS DISCRIMINAÇÕES!

A ausência de atribuição de diuturnidades aos 
trabalhadores admitidos a partir de Janeiro de 2013, 
bem como o não pagamento no recurso a situações 
de assistência à família, gera discriminações entre 
trabalhadores e prejudica a produtividade. 
Reivindicamos o principio constitucional de “salário 
igual para trabalho igual”, o cumprimento dos 
direitos de igualdade e parentalidade e, ainda, que 
todos os trabalhadores que desempenhem funções 
permanentes tenham um vínculo de trabalho 
efectivo directo. 

| EXIGIMOS A EFECTIVAÇÃO DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL!

O direito à formação está consignado na lei, mas 
carece, na maioria dos casos, de aplicação efectiva 
nas empresas. Defendemos a elaboração de planos 
de formação e exigimos 50 horas anuais de 
formação para todos os trabalhadores.


