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Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

 

 

 

I 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2015 

 

 

1 – Introdução 

  

A nossa actividade em 2015 caracterizou-se pelo prosseguimento da luta visando a conservação 
dos postos de trabalho, a conquista de aumentos salariais dignos, o combate à precariedade e a 
reposição de direitos roubados ao longo dos últimos quatro anos. 
 
O SIESI, como sempre, manteve uma atitude firme, solidária e consonante com este combate, 
dirigido pela CGTP-IN, visando o desgaste do Governo PSD/CDS, a erosão da sua base social e 
política e consequente derrota eleitoral em 4 de Outubro. 
 
A rejeição do programa de Governo apresentado pelo PSD/CDS na Assembleia da República, com 
a consequente demissão imediata, não pode ser dissociada do permanente combate travado nos 
locais de trabalho e na rua. Face a isto, mais do que uma mudança de governo exige-se uma 
mudança de política.  
 
Ao longo do ano transacto os trabalhadores dos sectores de actividade do âmbito do SIESI 
participaram empenhadamente, em todas as lutas e iniciativas do MSU: manifestações, greves, 
concentrações e outras formas de luta, dando assim um contributo válido, para a luta mais geral 
dos trabalhadores. 
 
Foi igualmente intensa a luta reivindicativa nas empresas, e locais de trabalho, por melhores 
salários e condições de vida, em defesa do emprego, contra o trabalho precários, as 
desigualdades e as discriminações, pela promoção da segurança e saúde no trabalho.  
 
Reforçamos a nossa organização sindical com a eleição de novos delegados sindicais e 
promovemos a eleição de representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde do 
Trabalho. Foram admitidos durante o ano, 448 novos sócios, número que se aproximou da meta 
dos 500 novos sócios, traçada no Plano de Actividades. 
 
Demos uma resposta eficaz aos diversos processos do âmbito da conflitualidade laboral, tendo 
sido obtidas nos tribunais, importantes decisões favoráveis aos trabalhadores. 
 
Lisboa, Maio 2016 
A Direcção 
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2 -  Organização sindical 

 
Conforme se observa no mapa que segue, durante o ano foram realizadas 448 novas inscrições 
de sócios, dos quais  140 mulheres e 134 jovens. Por outro lado, foram registadas 98 saídas, das 
quais 4 por despedimento, 43 por reforma e 98 por outros motivos. 
 

A organização foi reforçada com a eleição de 20 novos delegados sindicais e 8 novos 
representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho. 
 

 

SINDICALIZAÇÕES, ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS E REPRESENTANTES SST EM 2015 
 

DISTRITO /  
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H M J(a) H M J(a) 

LISBOA 
187 74 77   19 49 10 3 1 4     

SETÚBAL 
59 54 33   12 26 5 2 1 1 3   

SANTARÉM 
16   9 4 6 2             

PORTALEGRE 
1                       

ÉVORA 
5 1 3   2 6             

BEJA 
9 3 3   1 3             

FARO 4   2   3 2             

Açores 
18 8 6     6             

Madeira 
9   1     4             

TOTAL  
308 140 134 4 43 98 15 5 2 5 3 0 

(a) Jovens até aos 35 anos 
 

 

Por sectores de atividade, a sindicalização em 2015 assume uma maior relevo no setor dos FMEE, 
que regista 210 novas sindicalizações, o que representa 47% do total. No setor da Energia foram 
efectuadas 70 novas inscrições e, nas Instaladoras elétricas foram sindicalizados 28 novos sócios. 
Nos restantes sectores verificaram-se 140 novas sindicalizações. 
 

Novas sindicalizações em 2015 por setores 
 

setores Nº 

 

FMEE 210 

Energia 70 

Instaladoras elétricas 28 



5 
 

Diversos sectores 140 

Total de novos sócios 448 

Evolução da sindicalização por setores de actividade 
          

  2013 2014 2015 

FMEE 172 267 210 

ENERGIA 9 28 70 

INSTALADORAS 51 44 28 

DIVERSOS 227 96 140 

total 459 435 448 

 

 
 
 
No quadro e o gráfico que apresentamos a seguir, está representa a distribuição da sindicalização 
pelas diversas zonas sindicais, constatando-se assumirem maior relevo na sindicalização, as zonas 
Lisboa/Loures, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. Por outro lado, são nas zonas do Alentejo e 
Algarve, que registam menores níveis de sindicalização.  
 

Sindicalização por zonas / 2015 
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ZONAS Ano 

Sede 27 

Lisboa/Loures 90 

Vila F. Xira 50 

Cascais/Oeiras 21 

Mem Martins 73 

Almada 31 

Setúbal 82 

Évora 6 

Beja 12 

Faro 4 

Portalegre 1 

Santarém 16 

Madeira 12 

Açores 23 

Totais 448 
 

 

 
 
 
Nos últimos 3 anos foram realizadas 1.342 novas sindicalizações, e foram registadas 790 saídas 
de sócios. Por outro lado, foram eleitos neste período 92 delegados sindicais e, promovemos a 
eleição de 20 novos representantes dos trabalhadores, para a Segurança e Saúde no Trabalho  
 

Evolução nos últimos 3 anos 
 

  2013 2014 2015 

Novos sócios 459 435 448 

Saídas de sócios  293 352 145 

Delegados Sindicais eleitos 45 27 20 

Representantes SST eleitos 5 7 8 
 

 
Dos 20 novos Delegados Sindicais eleitos em 2015, 16 pertencem a empresas do setor dos FMEE, 
2 nas Instaladoras Elétricas e 2 em empresas de outros setores.  
 

Evolução da eleição de delegados sindicais por setores 
 

setores 2013 2014 2015 

FMEE 26 15 16 

Energia 3 3 0 

Instaladoras elétricas 6 2 2 

Diversos setores 10 7 2 

Total de novos Del. Sindicais 45 27 20 

 
No âmbito do nosso sindicato, continuamos a acompanhar a actividade dos Comités de Empresa 
Europeus, da Vistion, Delphi, General Cable / Celcat, Thyssen, Otis, Schindler e Exide, actividade a 
que continuamos a considerar da maior relevância. 
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Nesta frente de trabalho para a Igualdade, importa sublinhar a participação de dirigentes e 
delegados sindicais do SIESI em diversas reuniões no âmbito da FEQUIMETAL e da USL, onde 
foram debatidas o direito da igualdade ente mulheres e homens, os aspectos relacionados com a 
parentalidade, o combate à discriminação e precarização nas relações laborais.  
 
Ao longo do ano participámos em diversas acções de formação sindical, promovidas pela 
FIEQUIMETAL /IBJC, nomeadamente: Curso de Delegados Sindicais e Curso sobre técnicas de 
negociação dirigido aos dirigentes e delegados sindicais. Promovemos a realização de uma acção 
de Formação sindical nos Açores, sobre SST, dirigido aos representantes dos trabalhadores nesta 
área.  
 

 
3 – Condições de Vida e de Trabalho  (DCVT) 
 
Durante o ano de 2015 a nossa actividade esteve muito focada na luta por melhores condições 
de vida e de trabalho, quer pelo desenvolvimento da acção reivindicativa, quer na defesa dos 
direitos consagrados na contratação colectiva e na lei. 
 
Procurámos também fazer face à ofensiva do governo e do patronato do sector, que manteve um 
total bloqueio à contratação colectiva e ao aumento dos salários, promovendo o reforço da 
unidade dos trabalhadores, em torno dos seus interesses de classe. 
 
O SIESI e os trabalhadores do sector, no ano de 2015 deram um valioso contributo nas lutas 
gerais promovidas pela CGTP-IN, assim como, em inúmeras lutas específicas, em torno das suas 
reivindicações e na defesa dos direitos laborais.  

Ao nível das lutas de âmbito nacional destacamos as seguintes acções: 

 7 de Março - Manifestação Nacional Descentralizada - dia de luta e contestação à política do 
Governo PSD/CDS; 

 2 a 8 Março - Semana da 
Igualdade (Dia Internacional da 
Mulher); 

 Marcha da Juventude - Contra a 
Precariedade e a Exploração; 

 9 de Junho  - Desfile “Dias da 
Cultura em Luta”; 

 22 de Julho  - Concentração 
junto à Assembleia da República, 
“Prosseguir a luta contra a 
exploração e o empobrecimento 
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- Derrotar o Governo, Acabar com a Política de Direita”. 

 24 Outubro - Desfile da R. Carmo ao L. Camões, “Sim à Paz, não aos exercícios militares da 
NATO”. 

 10 Novembro - Concentração junto à Assembleia da República. 

 28 Novembro – Concentração no Largo Camões “Presidente da República tem de cumprir a 
Constituição!”   

Participámos ainda nas jornadas de solidariedade com a população da Ilha do Fogo, assim como, 
participámos na concentração realizada na Rua do Carmo em Lisboa, a 19 de Junho, no âmbito da 
Jornada Mundial de Solidariedade “Que se pare a tragédia do Mediterrâneo, Agora!”  

Foram desenvolvidos inúmeros conflitos individuais e colectivos no âmbito dos nossos sectores 
de actividade dos quais destacamos os seguintes:  

 
Tempo-Team/Randstad - Os trabalhadores da Tempo-Team Serviços, Lda., adstritos aos 
contratos com a EDP, das instalações da Quinta do Lambert e do Edifício Explorer/Parque das 
Nações, em Lisboa, estiveram em greve nos dias 24 e 31 de Dezembro e, ainda, no dia 4 de 
Janeiro 2016. Em reivindicação por aumentos salariais e diversas melhorias nas condições de vida 
e de trabalho. 
 
VITROHM  -  As mulheres trabalhadoras da Vitrohm Portuguesa, do grupo multinacional chinês 
Yageo, estiveram em greve, 15 de Maio de 2015, para exigirem salários iguais aos dos seus 
colegas, homens, que embora realizem trabalho igual auferem vencimentos superiores e cuja 
diferença atinge, nalguns casos, os 500 euros mensais. O recurso à greve tem por objectivo, 
também exigir da direcção da Vitrohm o cumprimento integral do parecer aprovado, em 5 de 
Novembro do ano passado, pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), 
que confirmou a existência de discriminações em função do género e recomendou à direcção da 
empresa que uniformizasse os salários entre mulheres e homens do mesmo grupo profissional e 
criasse a possibilidade de as trabalhadoras terem acesso a profissões qualificadas, técnicas e de 
chefia. 
 
O ano de 2015 foi preenchido por uma intensa acção reivindicativa, na luta pela exigência de 
aumento real dos salários, na defesa do emprego; no combate aos salários em atraso, pela 
melhoria das condições de trabalho e na resolução dos problemas concretos relacionados com a 
reparação da saúde daqueles que são portadores de doença profissional. 
 
A apresentação de cadernos reivindicativos, num número importante de empresas como a 
ThyssenKrupp; Otis Elevadores; Orona;Shindler; Tempo-Team/Randstad, Vitrohm, Visteon e Halla 
Visteon, Delphi, Exide, Legrand, entre outras, constitui um elemento de vitalidade da acção do 
Sindicato tendo sido determinante a acção directa nos locais de trabalho. 
 
Este estilo de trabalho, que importa alargar e cimentar, permitiu dar combate às tentativas do 
patronato, designadamente a Animee, de atacar os direitos que emanam do nosso CCTV/FMEE. 
Podemos afirmar que a acção colectiva dos trabalhadores em muitos casos com o recurso à greve 
permitiu que o núcleo central dos direitos dos trabalhadores sejam aplicados como são disso 
exemplos a Exide, Visteon, Halla, Delphi, Vitrohm e Mfs-Solar, onde os trabalhadores derrotaram 
a tentativa de imposição de um horário de 12 horas, mas também na fixação e melhoria dos 
direitos como acontece com a Magpower, onde a regulação das relações de trabalho está em 
cima mesa, assim como a melhoria de condições de vida e estabilização da empresa.  
 
No combate aos vínculos de trabalho precários com a acção dos trabalhadores ou pelo recurso 
aos tribunais em 2015, ficou demonstrado o importante trabalho desenvolvido pelo nosso 
Sindicato, bem como o potencial de esclarecimento e intervenção junto destes trabalhadores, 
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clarificando que a falsidade do vínculo de trabalho precário é facilmente demonstrado pela 
ausência de motivo justificativo consistente, plasmado na maioria dos contractos de trabalho. 
 
Nos Açores, o SIESI tem acompanhado e tem sido interventivo quando necessário, nas empresas 
do setor privado em defesa dos seus associados, bem como, na negociação dos acordos de 
empresa que foram denunciados, nomeadamente na Empresa de Tabaco Micaelense, na 
Finançor e na Câmara do Comércio. 

 
Setor da energia  
 

O Grupo EDP e o Grupo REN que tinham avançado, em 2012 com a 
denúncia do Acordo Coletivo de Trabalho, foram empresas em que os 
novos Contratos foram objeto de consolidação no que se refere à EDP 
e de acordo final na REN, após processo de conciliação concluído em 
30 de Janeiro de 2015. 
 

No Grupo EDP o ano de 2015 caracterizou-se pela negociação mais específica de matérias do 
novo ACT. Deste modo foi formalmente assinado o acordo sobre ajudas de custo de refeição 
principal nos casos de deslocações em serviço, que confere o direito ao suplemento de refeição, 
quando se verifique prestação de trabalho a partir de 12,5 km, medido em linha reta a partir do 
estabelecimento a que o trabalhador está adstrito, ficando considerada a sua aplicação a Julho 
de 2015. 
 
Quanto ao subsídio de estudo a descendentes, assunto que nos preocupa, uma vez que se 
mantem vigor o articulado previsto no anterior ACT, não houve até à presente data 
desenvolvimentos satisfatórios, porque a EDP não forneceu os indicadores pedidos, que são 
necessários e fundamentais para compreender a situação e consequente negociação. 
  
Também no que se refere às novas empresas subscritoras do ACT/2014 é de destacar a 
negociação de protocolos relativos à Fisigen e à Tergen, adequando a sua realidade ao novo 
Acordo Coletivo de Trabalho, particularmente em matérias de organização do trabalho, horário 
em regime de turnos, compensação por excesso de horário nas Centrais do Carriço e Mortágua. 
Já nas Centrais de Lares, Ribatejo e Fisigen foram acordados a cessação do regime de bolsa de 
horas e a transição para as disposições constantes do ACT/EDP 2014 salvaguardando o valor 
remuneratório da bolsa num regime de remanescente a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2016, 
com a duração de quatro anos. 
 

Quanto ao esquema de assistência médica e medicamentosa 
complementar dos cuidados de saúde, constantes do Anexo III 
do ACT/EDP foi, muito por pressão da nossa estrutura, iniciada 
a atividade da comissão de acompanhamento da saúde, onde o 
SIESI se encontra representado por um dirigente. Foi criada 
uma caixa de correio eletrónica e uma caixa postal, que se 

encontra disponível para todos os utentes Sãvida. Está em fase de finalização o Guia do Utente, 
foi já acordado pelas partes olhar para a tabela de atos médicos num futuro próximo, para que 
seja atualizada. E foi consenso geral que é necessário melhorar e aumentar a rede de médicos 
especialistas disponibilizados aos utentes. 
 
Relativamente ao benefício sobre energia elétrica, acordado em 2013, foram finalmente 
regularizadas as anomalias verificadas em relação a concessões que não estavam a ser atribuídas, 
ou erradamente atribuídas que foram resolvidas por pressão constante sobre a empresa.  
No Grupo REN, como sucedeu em relação ao Grupo EDP, o ano de 2015 pautou-se pela constante 
abordagem a várias situações que configuram a incorreta aplicação do ACT. Constatou-se 
existirem um conjunto significativo de matérias das quais referenciamos por serem de maior 
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pertinência e gravidade a organização dos horários de trabalho, horário fixo, horário flexível, 
isenção de horário de trabalho, horários e subsídios de turnos, disponibilidade, trabalho noturno, 
adaptabilidade, banco de horas, trabalho suplementar e o valor hora, o controlo das horas 
noturnas, integração das diferenças salariais, a aplicação das ajudas de custo, entre outras.  
 
No que respeita à progressão salarial foram firmados acordos semelhantes com a REN e EDP, não 
satisfatórios, mas os possíveis que garantiram um 
aumento de 1% na tabela salarial e igual percentagem 
nos valores de referência previstos nos ACT’s, com 
arredondamento ao euro superior. 
 
Para as rubricas de expressão pecuniária, subsídio de alimentação, remuneração de antiguidade 
e valore máximo e mínimo do subsídio de turnos são igualmente atualizadas em 1% com 
arredondamento ao cêntimo superior. 
 
Atribuição a todos os trabalhadores de um prémio, pago de uma só vez, no valor de 185 €, e 
ainda a título de distribuição de lucros, um mínimo de 50% da remuneração base mensal. Aos 
trabalhadores abrangidos pelo n.º 1 da cláusula 108.ª do ACT, aplica-se ainda a remuneração por 
antiguidade para o cálculo dos 50%, seguindo os critérios nos anos anteriores. 
 
O ano de 2015 foi ainda, caracterizado pelo processo eleitoral na REN, em matéria de 
Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho onde foram eleitos 3 
representantes, concorrentes pelas nossas listas. Foi, ainda nesta matéria, desencadeado o 
processo eleitoral para os mesmos fins, no Grupo EDP, cujo final se verificará no início de 2016. 
 
Também a precarização do trabalho neste sector se configura como um flagelo que deve e tem 
que ser combatido, porque em conformidade com a generalidade do mercado laboral, 
igualmente o sector da energia, em especial a EDP e a REN recorrem despudoradamente ao 
trabalho precário. Na generalidade dos casos, utilizam esta artimanha, não para suprir 
necessidades ocasionais ou excecionais de emprego ou com a natureza sazonal, mas para não 
aplicarem os direitos consagrados nas convenções coletivas de trabalho. 
 
Tudo isto não passa de uma estratégia assente na política de substituição de trabalhadores com 
vínculo efetivo por trabalhadores precários, nos abusos na contratação a prazo, no recurso 
injustificado à subcontratação e ao trabalho temporário que é necessário combater pela 
exigência de limitar o âmbito da utilização do trabalho temporário a atividades estritamente 
temporárias. 
 
A sindicalização, com algumas oscilações, não decresceu, sendo as saídas, genericamente por 
passagens às situações de reforma e pré-reforma compensadas por novas sindicalizações. Neste 
capítulo é fundamental recordar, que com a adesão de mais empresas aos ACT’s EDP e REN 
alargou-se o campo da sindicalização, algo que devemos utilizar para iniciar uma campanha de 
sindicalização visando o fortalecimento do sindicato. 
 
Recorda-se que, só na EDP, aquando da entrada em vigor do novo ACT, em 2014, acederam de 
imediato a este contrato cerca de 1600 trabalhadores, e no ano de 2015 foram admitidos, com os 
direitos nele consignados, mais de 300 novos trabalhadores. 
 
Com os mesmos argumentos é necessário o crescimento da rede de delegados que, apesar de 
estável, se configura ainda insuficiente, bem como o aspeto organizacional, fatores a rever 
obrigatoriamente no corrente ano. Urge dar uma resposta aos velhos e novos problemas do 
sector, o que só será viável com uma profunda discussão e reorganização do sector que dê corpo 
a uma estratégia global em que todos, com todos e para todos seja o mote a seguir. 
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Relativamente à EDA – Eletricidade dos Açores – a empresas continua alvo de cortes 
salariais e congelamento das matérias remuneratórias do AE, sob o argumento da 
aplicação dos Orçamentos Gerais do Estado, desde 2011, em continuidade dos anos 
anteriores, uma intervenção do SIESI em todas as Ilhas e em 2015 continuam as 
reivindicações da aplicação integral do Acordo de Empresa. 
 

 
O Governo Regional dos Açores para atenuar os protestos dos trabalhadores, que não 
compreendem o tratamento que lhes são dados, que para os salários consideram na 
como função pública e aplicam os cortes do OGE, para os acionistas já são regras dos 
privados atribuem dividendos que nos últimos anos tem sido ultrapassando os 10 
Milhões de lucros anuais, daí a aprovação de uma remuneração complementar, já antes 
usada, para compensar os cortes, a qual estende à EDA por exigência nossa. 
 

Mais uma vez, com base no Pré-aviso de Greve da nossa Federação é decidido uma greve 
ao trabalho suplementar e em dias feriados, onde a EDA e o Governo procuraram 
novamente impor serviços “máximos” com os objetivos de anular os efeitos da greve. 
Um trabalho intenso abrangendo as nove ilhas foi decisivo para criar um clima de 
mobilização determinante para garantir um mínimo de rendimento sem cortes no valor 
do trabalho extraordinário. 

 

Em sequência do ano anterior, onde a empresa se comprometeu com o SIESI a tomar 
medidas que procurassem minimizar os cortes garantido a administração o reforço nos 
Fundos de pensões valores iguais nos anos em que se verifiquem resultados superiores a 
10 milhões de euros. 
 

O apoio central é uma aposta continuada e o reforço da informação um facto. Acresce 
ainda o esforço para que as matérias com eventual intervenção junto dos Tribunais 
possam evoluir, como é o caso: tempo de trajeto nas deslocações entre ilhas; prevenção 
dos trabalhadores de turnos na greve ao trabalho suplementar; trabalhadores em 
categorias superiores sem reenquadramento, etc. 
 

A ação interposta em 2011 sobre os cortes não tem tido desenvolvimento por 
continuação da inexistência de juízes no Tribunal Administrativo de Ponta Delgada. 
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Como afirmamos anteriormente a criação da EDA – Renováveis que integra a Sogeo, EEG 
e Geoterceira, de acordo com a nossa exigência, a sua inclusão no Acordo de Empresa foi 
um facto, esta situação acaba por levar à aplicação de um conjunto de figuras favoráveis 
aos trabalhadores, entre as quais a concessão de energia elétrica. Ao nível das 
remunerações e outras figuras pecuniárias mantém a resistência com base na 
aplicabilidade do Orçamento Geral do Estado. 
 

Prosseguimos o desenvolvimento das ações necessárias à total reposição da situação, 
incluindo os compromissos ainda não cumpridos e a regularização das situações de 
enquadramento profissional. 

 
 
Contencioso e pré contencioso 
 
Em face da intensificação da conflitualidade laboral, os serviços de contencioso do nosso 
sindicato desenvolveu uma actividade significativa durante o ano, tendo sido realizadas 145 
consultas como os advogados do sindicato, das quais 132 do âmbito laboral e, 13 consultas do 
âmbito social.  
 

Tipo de consulta Nº 

Contencioso laboral 132 

Contencioso Social 13 

Total de consultas 145 

 

Os nossos serviços jurídicos deram resposta a 18 Notas de Culpa, provenientes das seguintes 
empresas: Tyco, Schindler, Engimais, Standley, Vigcard, ANKIX Systems, Magpower, Tempo-
Team, Schmitt, EDP, OTIS, Halla Visteon, Consilma. 

Foram elaborados, 4 processos de Acidentes de Trabalho e Doenças profissionais.   

Durante o ano de 2015, deram entrada em Tribunal de Trabalho 43 processos e realizaram-se 52 
ações em Tribunal, das quais 25 Audiências de Parte e realizaram-se 27 Julgamentos. 

 

Ações em Tribunal de Trabalho Nº 

Audiências de parte 25 
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Julgamentos efectuados 27 

Total de ações em tribunal 52 

 

No tribunal da Relação, encontram-se 7 processos, sendo 5 promovidos pelo Autor e 2 pela Ré. 
Enquanto no Supremo Tribunal de Justiça, encontram-se 2 processos, referentes aos 
despedimentos colectivos da Legrand e da Kemet, na sequência de recursos efectuados pelos 
Autores. Por outro lado, no Tribunal do Comércio, estão 5 processos de insolvência /PER, 
nomeadamente das seguintes empresas: Pinto & Bentes, Expresso Telheiras, Criagás, Avipor, 
Auto-Chapa Nazaré. No Tribunal Administrativo de Ponta Delgada, decorre  uma ação contra a 
EDA, pelo incumprimento do AE em vigor.  

Ações em outros Tribunais Nº 

Tribunal da Relação 7 

Supremo Tribunal de Justiça 2 

Tribunal do Comércio (Insolvências/PER) 5 

Tribunal Administrativo de P. Delgada 1 

 

No recurso aos tribunais foram observadas 8 sentenças favoráveis, das quais resultaram 2 
reintegrações. De entre as várias sentenças favoráveis aos trabalhadores, destacamos os 
seguintes processos: 

Kemet - condenada por sonegar dias de férias. A empresa Kemet Electronics Portugal, SA, de 
Évora, foi condenada pelo Tribunal de Trabalho de Évora, por sonegar dias de férias a 23 dos seus 
trabalhadores, de 2012 a 2014. A condenação traduziu-se no pagamento de mais de 41 mil euros 
aos visados (mais precisamente 41 584 euros e 21 cêntimos). 
 
Tempo-Team - O Tribunal de Trabalho de Lisboa condenou a empresa Tempo Team a pagar três 
dias de trabalho e o prémio de assiduidade mensal abusivamente descontados a uma 
trabalhadora. Esta gozou o dia do feriado municipal de Lisboa de 2014 na data certa (13 de 
Junho, uma sexta-feira) e não em 31 de Outubro, como a direcção da empresa unilateralmente 
pretendia. A atribuição do gozo do feriado municipal sempre foi uma prática corrente na Tempo-
Team. Em 2014, no entanto, a direcção decidiu que nem todos o gozariam na data certa, sendo 
que uma parte o usufruiria em dias diferenciados a acordar, como está previsto na lei. O tribunal 
considerou que a empresa “não podia impor” o gozo do dia na data que lhe apeteceu, tendo em 
conta o disposto no artigo 235.º, n.º 2 do Código do Trabalho. A trabalhadora foi reintegrada em 
Junho de 2015, tendo recebido os todos os vencimentos entretanto vencidos. Foi o SIESI que 
confirmou a falta de motivo justificativo consistente para o despedimento e colocou um processo 
em tribunal visando a reintegração da trabalhadora.   
 
Vision Box  -  Um trabalhador desta empresa foi reintegrado como trabalhador efectivo da 
empresa. O Tribunal de Trabalho de Lisboa considerou ilícita a cessação do seu contrato de 
trabalho a termo incerto, por insuficiência de motivo justificativo da celebração do contrato a 
termo. O despedimento ocorreu em Janeiro de 2013 e a empresa foi condenada a pagar os 
vencimentos e demais remunerações desde então até data da reintegração. 
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Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

II  

CONTAS DO ANO 2015 

A actividade sindical no decorrer do ano de 2015, continuou a ser muito afectada pelos 
impactos de anos de austeridade económica e social, impulsionada pelas políticas do 
Governo de direita, que conduziram à estagnação da economia, ao encerramento e à 
redução da actividade das empresas e, consequentemente, à destruição de milhares de 
postos de trabalho. 
 
Ainda assim, do ponto de vista económico e financeiro, o nosso sindicato, continuou a 
apresentar, no final do ano, uma estrutura equilibrada, gerando os recursos necessários 
ao desenvolvimento da actividade sindical, bem como, permitiu realizar alguns 
investimentos, nomeadamente na renovação do equipamento das telecomunicações.                                          
 
Durante o ano de 2015 foi registada uma Quotização global no valor de 895,8 mil euros o 
que representa um crescimento de 3,6% face ao valor cobrado no ano anterior. Este 
aumento quotização é tanto mais relevante, na medida em que ocorre, após dois anos 
de sucessivas quebras de quotização. 
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Também em relação ao orçamento, o valor da quotização excedeu as perspectivas, ao 
apresentar uma taxa de execução de 103%, ou seja, mais 28,2 mil euros acima da 
previsão orçamental. 

 
Evolução da Quotização 

 
  2013 2014 2015 

Quotização 880.610 864.872 895.812 

Quotização Média mensal 73.384 72.073 74.651 

Evolução -12,0% -1,8% 3,6% 

 
 
No final do ano, os Rendimentos atingiram um valor total de 981.4 mil euros, dos quais 
há que levar em conta, as verbas recebidas do POPH, para financiamento dos cursos de 
formação profissional, que no valor de 47 mil euros. Para além do reembolso da cedência 
de pessoal, no valor de 19,2 mil euros, considera-se relevante, os juros obtidos das 
aplicações financeiras que, no ano, ascenderam os 17,5 mil euros. 
 

No que respeita aos Gastos, foram despendidos durante o ano um total de 999,5 mil 
euros, o que representa uma redução (-8,9%) face aos gastos realizados em 2014, 
fundamentalmente devido às verbas da formação profissional.  
 
Ao nível do orçamento, verificamos que o total dos gastos, registaram uma taxa de 
execução acima do orçamento. Para esta situação contribuíram os gastos com 
Fornecimentos e Serviços Externos, nomeadamente as verbas afectas à formação 
profissional, as Deslocações, estadas e transportes dos dirigentes e activistas (o que se explica 
por uma maior actividade sindical), e ainda as verbas com Comunicações.  
 
Já no que respeita aos Gastos com o pessoal (dirigentes e funcionários), verificamos que as 
verbas despendidas ficaram abaixo da previsão orçamental, atendendo a alguns casos de baixas 
médicas. Os outros Gastos, nomeadamente às Comparticipações para o MSU, os valores 
despendidos no ano, estão ao nível da previsão orçamental. 
 
No gráfico que segue está representada a forma como foram repartidos as diversas rubricas dos 
gastos.   
  

Estrutura dos Gastos 
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Os vários indicadores do Balanço do exercício de 2015, espelham uma estrutura 
financeira, sólida. Não existem dívidas a assinalar, salvo as de natureza corrente, pelo 
que o Passivo representa apenas 5,5% do valor patrimonial quem, em Dezembro de 
2015, ascendia o valor de 1.722 mil euros. 
 
O valor das disponibilidades em caixa e bancos, situa-se nos 983.546 euros, o que 
representa uma redução de 0,2%, ou seja, cerca de -2,1 mil euros, face ao valor registado 
no ano anterior. 
 
Os Fundos Patrimoniais assumem um valor de 1.626 mil euros, o que representa 94,5% 
do valor patrimonial.  
 
 

Evolução da estrutura financeira 
 

  2013   2014   2015   

ACTIVO 1.754.005 100% 1.819.965 100% 1.721.437 100% 

PASSIVO 133.705 7,6% 172.788 9,5% 95.406 5,5% 

SITUAÇÃO LÍQUIDA 1.620.300 92,4% 1.647.178 90,5% 1.626.031 94,5% 
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SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

 
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

    Dez 2015 Dez 2014 

  ACTIVO     

43 Activos fixos tangíveis 540.821,03 543.139,35 

44 Activos intangíveis 0,00 0,00 

  Activo não corrente 540.821,03 543.139,35 

256 Financiamentos concedidos 52.099,93 58.014,61 
     Fevicom 0,00 10.000,00 

     Sind. Texteis Sul 0,00 1.700,00 

256…13    U. S. L.  416,66  0,00 

256…4    U. S. L.  (aquisição imóvel) 37.747,02 43.178,36 

     Delegação V. F. Xira (aquisição imóvel) 582,40 582,40 

     Delegação Beja (aquisição imóvel) 2.553,85 2.553,85 

     U. S. Aveiro 10.800,00   

2642 MSU - Serviços prestados 1.480,23 1.988,47 

231 Remunerações a pagar /pessoal 118,00   
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232 Adiantamentos  ao Pessoal 4.290,90 327,44 

27 Outras contas a receber 121.017,64 225.026,40 

27212      Quotização  Dez. 113.387,17 63.166,29 

2781      Entidades financiadoras (cursos - POPH) 0,00 159.521,43 

27881      Outros devedores e credores 7.630,47 2.338,68 

281 Diferimentos 18.062,64 5.822,56 

11-12-13 Caixa e depósito bancários 983.546,27 985.646,26 

      Títulos negociáveis 354.891,59 354.891,59 

      Depósitos a prazo 526.950,85 427.926,94 

      Depósitos à ordem 97.116,71 198.960,58 

      Caixa   4.587,12 3.867,15 

  Activo corrente 1.180.615,61 1.276.825,74 

  Total do activo 1.721.436,64 1.819.965,09 

  FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO     

51 Fundo Social  1.649.069,15 1.649.069,15 

56 Resultados transitados -92.262,86 -75.083,24 

58 Revalorização de activo fixo 70.991,89 70.991,89 

59 Outras variações de fundos 19.379,38 19.379,38 

  Sub total 1.647.177,56 1.664.357,18 

81 Resultados líquidos do período -21.146,52 -17.179,62 

  Total do Fundo de Capital 1.626.031,04 1.647.177,56 

25 Financiamentos obtidos     

  Passivo não corrente 0,00 0,00 

22 Fornecedores 1.536,52 4.752,55 

231 Remunerações a pagar 303,75   

238 Outras operações  184,19 162,90 

24 Estado e outros e.p. 14.122,90 9.913,53 

26 Fundad./Ben./Pat./Doad./Assoc./Membros 20.057,21 19.163,45 

2641 Quotizações: 16.981,01 16.731,18 

26411101      CGTP 6.708,33 6.708,33 

264112      FIEQUIMETAL 6.708,33 6.708,33 

264113      Uniões distritais 3.564,35 3.314,52 

2643 MSU - Serviços recebidos 3.076,20 2.432,27 

27 Outras contas a pagar    (férias) 59.201,03 50.891,26 

282 Diferimentos  (POPH) 0,00 87.903,84 

  Passivo corrente 95.405,60 172.787,53 

  Total do passivo 95.405,60 172.787,53 

  Total do Fundo Patrimonial e Passivo 1.721.436,64 1.819.965,09 

 
SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  *  2015 
 
 

    2015 2014 

72 Prestação de Serviços 895.836,85 864.949,55 

722 Quotização 895.811,85 864.872,05 

723 Promoção para captação de recursos 25,00 77,50 

62 Fornecimentos e serv. Externos 268.690,14 350.087,89 

63 Gastos com o pessoal 407.421,13 407.419,14 

75 Subsídios, doações e leg. à explor. 47.066,02 130.916,61 

78 Outros rendimentos e ganhos 20.931,51 27.383,08 

68 Outros gastos e perdas 310.706,82 308.691,21 
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  Resultados antes dep.g.fin.e imp. -22.983,71 -42.949,00 

64 Gastos   amortizações 12.700,20 11.077,01 

  Resultados operacionais -35.683,91 -54.026,01 

79 Juros .. Obtidos 17.543,53 49.656,43 

69 Juros suportados 0,00 17,76 

  Resultados antes de impostos -18.140,38 -4.387,34 

81 Impostos sobre rendimentos 3.006,14 12.792,28 

  Resultados líquidos do exercício -21.146,52 -17.179,62 

 

 

MAPA RESUMO DO CONTROLO ORÇAMENTAL * 2015 
 

 

    ORÇAMENTADO  EXECUTADO  % 

  GASTOS       

62 Fornecimentos e Serviços Externos 200.886 268.690 134% 

63 Gastos com o pessoal 425.312 407.421 96% 

64 Gastos de depreciação e de amortização 4.500 12.700 282% 

68 Outros Gastos e perdas 296.908 310.707 105% 

69 Gastos e perdas de financiamento 100,00 0,00 0% 

  Total dos Gastos 927.706 999.518 108% 

  RENDIMENTOS       

72 Prestações de serviços 869.250 895.837 103% 

72,2     Quotizações 869.000 895.812 103% 

72,3     Promoção para captação de recursos 250 25 10% 

75 Subsídios, doações e legados à expl. (POPH) 0,00 47.066,02 0% 

78 Outros rendimentos e ganhos 26.950 20.932 78% 

79 Juros, dividendos e outros rend. similares 12.000 17.544 146% 

  Total dos Rendimentos 908.200 981.378 108% 
 

 

 

 

Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas 

 

  

PARECER DO 
 

CONSELHO FISCALIZADOR 

Nos termos estatutários, vem o Conselho Fiscalizador emitir o seu parecer sobre 
o Relatório de Actividades e Contas do ano de 2015, apresentado pela Direcção 

 



20 
 

do SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas. 

Conforme nos foi justificado pela Direcção, a apresentação das contas no 
corrente mês de Maio, resulta do propósito de a não fazer coincidir, com a 
calendarização do acto eleitoral para os órgãos dirigentes do sindicato, 
recentemente realizado, o que se considera razoável.   

O Conselho Fiscalizador analisou atentamente os documentos que lhe foram 
disponibilizados pela Direcção, tendo constatado a intensa actividade 
desenvolvida ao longo do ano, na promoção e defesa dos interesses dos 
trabalhadores dos sectores que representamos e, em particular, dos associados 
do SIESI.  

Num contexto político, económico e social difícil, no ano de 2015 foram 
registadas as admissões de 448 novos sócios, a eleição de 20 novos delegados 
sindicais e 20 representantes para a SST. Ainda que positivos, estes números 
situam-se aquém das metas definidas. 

Constatamos ainda como positivo, o valor da quotização cobrada em 2015, que 
ascende o valor de 895,8 mil euros, ultrapassado assim, em mais de 26 mil 
euros, o valor previsto no orçamento.   

Foi contabilizado um resultado líquido negativo que é considerado meramente 
conjuntural e não afecta a sólida estrutura económica e financeira do sindicato. 
Em todo o caso, recomenda-se à Direcção para envidar esforços no sentido de 
assegurar o equilíbrio das contas.  

Pelo exposto, o Conselho Fiscalizador emite um parecer favorável e recomenda 
à Assembleia de Delegados Sindicais, a aprovação do Relatório de Actividades e 
Contas do ano de 2015. 

Lisboa, 12 de Maio de 2016 

O Conselho Fiscalizador 

Nuno Medalhas  *  Tiago Cunha  *  Laura Bernardes 
 

 


