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22 de novembro

A Negociação Coletiva na Atividade Seguradora
E a importância da sindicalização
Vive-se hoje uma realidade muito diferente daquela que durante muitos anos foi tradição na atividade
seguradora.
Decorrente da alteração de interlocutor (APS) para uma multiplicidade de negociadores, tantos quantos as
seguradoras existentes, iniciou-se um novo desafio, que envolve fortemente o STAS, mas que igualmente deverá
envolver todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras.
Se nunca se questionou a importância da sindicalização, esta ganha hoje uma emergência acrescida pela
mudança no modelo de negociação coletiva. À mesa de negociação há necessidade de demostrar à empresa ou
grupo de empresas a dimensão dos trabalhadores e das trabalhadoras sindicalizados/as.
Feita esta referência, fica à consciência de todos e de todas os que ainda não são sindicalizados/as a importância
de aderirem à sindicalização. Importa agora, mais do que nunca, afirmarmo-nos quantitativamente e
reforçarmo-nos enquanto referência sindical.
Presentemente o STAS encontra-se a negociar uma nova tabela salarial para 2018 com as empresas que
subscreveram o ACT 2016.
Está também a negociar com o grupo Fidelidade um novo Acordo de Empresa que vigorará a partir de janeiro
de 2019, substituindo o ACT em vigor.
Mantem ainda, através do Ministério do Trabalho e em processo de conciliação, pressão sobre as poucas
seguradoras que não aderiram à convenção coletiva em vigor e poderá ter de fazer intervir aquela entidade
oficial no processo de negociação coletiva para o setor de mediação e corretagem se se mantiver o silêncio
inexplicável da APROSE.
Esperamos e queremos que este trabalho, que fazemos com empenho e determinação, possa resultar em
pleno.
Para que tenhamos mais e melhor sucesso é preciso que mais trabalhadores e trabalhadoras de seguros se
sindicalizem.
Com os trabalhadores e trabalhadoras já sindicalizados/as e com os/as que se vierem a sindicalizar maior será a
força do STAS.
Saudações Sindicais,
A Direção

