Sindicato dos Profissionais
Seguros de Portugal

de

6 de dezembro de 2017

TABELA SALARIAL 2018
Caros(as) associados(as),

No âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, o STAS e o SISEP apresentaram às
Seguradoras subscritoras do referido acordo, proposta de revisão da Tabela Salarial e das clausulas
de expressão pecuniária para o ano de 2018.
A proposta apresentada pelos Sindicatos (3%) não mereceu a aceitação das Seguradoras que por
sua vez apresentaram uma contraproposta inferior a 1%
Nestas circunstâncias as conversações entre as partes prosseguiram, sublinhando-se que a
inflexibilidade inicial das Seguradoras foi possível de ser ultrapassada pela via de termos privilegiado
o diálogo e a perseverança nos nossos argumentos.
Procurando, também, a concertação e a busca de consensos, obteve-se a melhoria da
contraproposta patronal, fixando-se o acordo num aumento de 1,25% no que respeita às bandas
salariais C a G e 0,75% para as bandas salariais A e B.
Não se trata, pois, de um aumento uniforme para todas as bandas salariais, pondo-se ênfase num
aumento salarial superior para as bandas que integram a maior parte dos trabalhadores.
Diga-se, a este propósito que no passado, em negociações de tabela salarial também existiram
diferenciações entre categorias e níveis mais elevadas e as outras.
Procurámos com a nossa intervenção conseguir melhorar o rendimento e as condições de vida dos
nossos associados e que acabará por repercutir-se nos trabalhadores de seguros em geral.
Acreditamos ter conseguido melhor que em muitas outras atividades profissionais que negociaram
tabelas salariais, sentindo que não defraudámos a expectativa dos trabalhadores de seguros
No verso desta circular publica-se a nova tabela salarial com os referenciais das Bandas.
CORDIAIS SAUDAÇÕES SINDICAIS

1/2

Sindicato dos Profissionais
Seguros de Portugal

de

TABELA SALARIAL 2018
Ordenado base mensal
VALOR
REFERENCIAL
MINIMO
PARA LIMITE
BANDAS
OBRIGATÓRIO SUPERIOR
A

2.025,31

3.083,25

B

1.604,92

2.354,58

C

1.087,71

2.354,58

D

1.166,48

1.331,92

E

995,23

1.298,08

F

870,26

1.087,71

G

692,74

1.087,71
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