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Reunião de trabalhadores aprova proposta
O SIESI reuniu com trabalhadores da CME, para ouvir as suas preocupações e para discutir uma proposta de 

melhoria de condições de trabalho a apresentar à empresa.  

Das matérias abordadas, destacam-se três questões que são consideradas essenciais para os trabalhadores:  

1. Respeito pelo princípio de Trabalho Igual, Salário Igual – se os trabalhadores desempenham a mesma 

função e se têm a mesma categoria, devem ter um vencimento base igual. Dada a discrepância 

salarial existente, que oscila em mais de 300€ em alguns casos, pretende-se negociar um plano que 

permita corrigir esta situação a curto/médio-prazo. 

2.  Aumentos salariais para todos e implementação de um salário mínimo na empresa de 900€ - Os 

aumentos salariais dos últimos anos, incluindo do salário mínimo nacional, têm sido insuficientes 

para fazer face ao aumento do custo de vida. Paralelamente, os lucros da empresa somam-se todos 

os anos, e muito devido ao esforço e suor dos trabalhadores. Exige-se 

um aumento geral dos salários que permita aos trabalhadores ter mais 

poder de compra e melhores condições de vida. 

3. Subsídio de alimentação actualizado para os 9€/dia – Dada a inflação 

dos preços, o subsídio de alimentação hoje praticado revela-se 

insuficiente para fazer uma refeição digna. A actualização para os 

9€/dia é possível e plenamente justificada. 

Trabalhadores organizados no SIESI garantem melhores resultados 
Os baixos salários e as condições de trabalho insuficientes não são uma inevitabilidade. A sindicalização e a 

mobilização dos trabalhadores são um factor determinante para conseguir ultrapassar barreiras e conquistar 

melhores salários e condições de trabalho.  

Têm sido muitos os trabalhadores, da CME mas também de outras empresas do sector, a sindicalizarem-se e a 

darem mais força ao SIESI e às suas reivindicações. O SIESI apela a que mais trabalhadores da CME se 

sindicalizem, de forma a dar mais força às suas reivindicações.  

Novo delegado sindical 

O SIESI informa ainda que foi eleito um novo delegado sindical na 

CME. Assim, a estrutura do SIESI na empresa passa a ser constituída 

da seguinte forma: 

Comissão sindical: Eurico Campos e Luís Carvalho 

Dirigente sindical: Luís Carvalho 

 

 

Esta proposta já foi 
entregue à empresa 
e foi solicitada uma 
reunião para dia 21 
de Abril. 
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