002/2021

22 de fevereiro

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA ESPAÑA SA
PONTO DE SITUAÇÃO
Colegas,
Em 2020 foi celebrado um novo ACT entre o STAS e grande parte das Seguradoras, o qual veio revogar
(para as subscritoras), o ACT que até então se encontrava em vigor.
Foram, para além de melhorias em diversas matérias, acordados os aumentos salariais para o ano de 2020
e atualização das demais cláusulas de expressão pecuniária.
O STAS, em face deste novo contexto, encetou contactos com a ESPAÑA SA, com vista à adesão ao novo
ACT, assim se salvaguardando a aplicação a todos destas novas condições, à semelhança do que já
sucedera no passado.
Apesar da insistência, a empresa acabou por nos informar de que não pretendia aderir ao novo ACT,
nem tão pouco celebrar qualquer Instrumento de Regulamentação Coletiva, pois entendem que,
aplicando todos os normativos ali constantes, são livres de o fazer ou não.
O STAS não pode, obviamente, concordar com esta posição, pois acima de tudo pretende ver
salvaguardados formalmente os direitos, deveres e garantias dos trabalhadores da empresa, não
podendo conformar-se com a aplicação do ACT através de um mero ato de gestão.
Por isso mesmo, solicitámos a intervenção do Ministério do Trabalho, com vista à resolução deste
diferendo, mantendo-se por ora inalterada a posição da empresa.
Obviamente que o STAS não pode concordar com esta decisão, nomeadamente com o facto de a
empresa pretender decidir, de per si, se aplica ou não determinadas matérias.
Assim, continuaremos a tomar as devidas diligências, no sentido de assegurar que todos os trabalhadores
e trabalhadoras, independentemente da empresa em que prestem as suas funções, beneficiem de um
conjunto de normas equilibradas e equitativas no setor.
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Por considerarmos importante a vossa opinião sobre os caminhos a seguir, e com vista a podermos debater
este e outros temas conexos, vimos convidá-los/as a participar numa reunião, via ZOOM, no próximo dia
25 de fevereiro às 18h30.
Iremos endereçar, via email, o respetivo convite para a vossa participação na reunião, no qual constará
um link com o ID e senha de acesso, bastando aceitar previamente e entrar no dia e hora agendados.
Contamos com a sua presença!
O STAS DEFENDE OS VOSSOS INTERESSES!
FIQUEM SEGUROS/AS E SINDICALIZEM-SE NO STAS!
Saudações Sindicais,
A Direção
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