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É urgente o aumento dos salários e a
dignificação das profissões dos
trabalhadores
dos Editores
e Livreiros
O CESP reuniu
com a APEL
para
desbloquear a
actualização
dos salários e
valorizar as
profissões

OS
BAIXOS
SALÁRIOS
DEGRADAM AS
CONDIÇÕES DE
TRABALHO E A VIDA
DOS TRABALHADORES

A não actualização salarial aumenta a
instabilidade e empobrece, não só os
trabalhadores, mas também um sector
que necessita de ser valorizado

O CESP defende a actualização das tabelas salariais e a
melhoria das condições de trabalho e de vida de quem,
não só com o seu trabalho, mas também com o seu
conhecimento e profissionalismo, se têm empenhado por
dignificar o sector livreiro.
A APEL diz ter intenção de assegurar a Contratação
Colectiva, contudo afirma que os Editores e os Livreiros
vivem realidades distintas que não permitem um único
Contrato Colectivo de Trabalho. Apresentou propostas
que têm de ser ponderadas e discutidas por todos os
que trabalham neste sector de actividade.

DÁ-NOS A TUA OPINIÃO
SOBRE AS PROPOSTAS
QUE FORAM
APRESENTADAS
A APEL, apresenta três hipóteses alternativas:


Partir o Contrato Colectivo de Trabalho em dois, um para
os Editores, outro para os Livreiros;



Manter o actual Contrato Colectivo de Trabalho dos
Editores e Livreiros, introduzindo duas tabelas salariais
distintas, uma para os Editores, outra para os Livreiros;



Manter o Contrato Colectivo de Trabalho dos Editores e
Livreiros e criar categorias distintas para Editores e
Livreiros.

A APEL deve apresentar as propostas para se poderem apreciar e
discutir, no entanto, parece-nos ser mais adequado manter o texto do
CCT e negociar a introdução de eventuais adaptações do texto à
realidade eventualmente diferenciada dos subsectores abrangidos.

A tua participação na discussão é muito importante! Envia-nos
a tua opinião para cespnacional@cesp.pt

Verifica as tuas condições de trabalho
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