
 

 

 

 

A Comissão de Trabalhadores, chegou hoje a um pré-acordo, com a Administração. Num contexto de 

baixa substancial de volume previsto, relativamente à capacidade instalada na fábrica, provocada pela 

crise dos semicondutores e que punha em causa a manutenção da 4ª equipa, a C.T. após várias reuniões 

de negociação, conseguiu entre outros aspetos garantir neste pré-acordo, as questões essenciais com 

que se tinha comprometido com os trabalhadores, nos plenários efetuados no passado mês de outubro: 

 Garantia da manutenção da 4ª equipa; 

 Aumento de salários; 

 Um acordo que nos proporciona estabilidade e perspetivas para o futuro. 

Assim resumidamente, estes são no entender da C.T. os principais pontos alcançados neste pré-

acordo: 

 Acordo a dois anos com inicio a 1 de janeiro de 2022, até 31 de dezembro de 2023. 

 Aumento salarial de 2% com um mínimo de 25€ para 2022 e de 2% com um mínimo de 30€ 

para 2023. 

o  As partes acordam que nas próximas negociações será tomada em consideração a 

inflação passada. 

 Manutenção dos prémios de fim de semana. 

 As duas pausas passam a ser de 10 minutos. 

 Criação da letra “G” para desbloqueamento dos topos de carreira com um aumento de 2% da 

letra “F” dos vários níveis. 

 Transformação do prémio de 2022 em 22 dias não trabalháveis de forma a garantir a 

manutenção da 4ª equipa. Nesta proposta está salvaguardado o pagamento do prémio 

proporcionalmente a um aumento de volume da produção prevista. Estes dias são de gozo 

coletivo e só serão utilizados após a utilização dos 22 Down Days. 

 3 dias especiais sem critérios para de gozo individual para todos os trabalhadores em 2022. 

 Aumento do valor a atribuir para as bolsas de estudo para 8000€. 

 Redução em 100% o número de estações vermelhas existentes na fábrica.  

 Anuncio de um novo carro durante a vigência deste acordo. 

 Reposição excecional do Prémio de objetivos de 2021, devido ao efeito da pandemia Covid 19 
por ausências devido a períodos de isolamento e das ausências devido assistência a filhos 
menores por fecho das escolas. 
 

Como é prática nos processos negociais, a Comissão de Trabalhadores marcou plenários para os 
próximos dias 17 e 18 de fevereiro e as votações serão realizadas nos dias 24 e 25 do mesmo mês. Na 
próxima semana será comunicado o pré-acordo na totalidade. 
 
Palmela, 10.02.2022                                                                             Comissão de Trabalhadores 
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