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Aos trabalhadores das Instaladoras

A precariedade e os baixos Salários
É necessário o Aumento dos Salários.

Continua a vontade do Patronato em não dignificar os seus Trabalhadores com um salário digno,
um salário que dê para ter uma vida estável, comprar casa, constituir uma família, para fazer face
ao aumento do custo de vida.

As  Empresas  Instaladoras  têm  tido  milhões  de  lucro,  graças  ao
trabalho  árduo  dos  seus  Trabalhadores  que  todos  os  dias
contribuem para esse aumento da riqueza, mas não vêem o seu
trabalho reconhecido pela via do aumento salarial, esses mesmos
Trabalhadores  que  no  último  ano  e  meio  continuaram  a
desenvolver o seu trabalho no meio de uma pandemia (Covid-19),
sem nunca pararem de laborar,  sempre na  linha da frente  com
maior ou menor risco de contagio.

De acordo com dados públicos,  as maiores empresas instaladoras  passaram de um lucro de  14
Milhões de euros em 2017 para um lucro de 31,7 Milhões de euros, por isso só não há aumentos
salariais dignos porque quem gere as Empresas não quer!

Para o SIESI é imprescindível que o salário dos trabalhadores seja aumentado em 90 euros, para
valorizar  e  dignificar  o  empenho  de  todos  os  Trabalhadores  das  Empresas  Instaladoras,  tudo
faremos com a força dos Trabalhadores para atingir esse objectivo.

Nenhuma  grande  empresa  do  sector  das  instaladoras  está  impedida  de  valorizar  os  seus
trabalhadores, o seu principal activo, e de proporcionar melhores condições de trabalho!

               OS TRABALHADORES UNIDOS TÊM MAIS FORÇA

Os trabalhadores precisam de estar organizados e unidos no SIESI para terem mais força colectiva e
alcançar melhorias nas suas condições de vida e de trabalho. O SIESI não aceita que não se negoceie
as melhorias das condições de vida e de trabalho!

Participa nas reuniões de trabalhadores, dá a tua opinião!

Juntos somos mais fortes!

Unidade! A força dos trabalhadores! 
Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas
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Visabeira: 
Ponte de Sôr: 8 de Outubro, 18h00 – IEFP
Portalegre: 20 de Outubro, 18h00 – IEFP
Lisboa: 25 de Outubro, 18h00 – Sede do SIESI
Santarém: 27 de Outubro, 18h00 – União 
Sindicatos Santarém 
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