SONAE Distribuição Armazéns da Azambuja
CADERNO REIVINDICATIVO de 2017
A SONAE mantém-se confortável com a discriminação e baixos salários que pra)ca aos
Operadores de Armazém de Azambuja.
Temos categorias proﬁssionais com enquadramento e progressão inferior e somos pior remunerados que
os colegas das lojas e de outras logís cas (Dia Minipreço: 600€ base; Lidl 700€ base). Os trabalhadores
com 10, 15 e 20 anos de casa, vitais para o bom funcionamento da cadeia de distribuição recebem
SALÁRIOS RIDÍCULOS.
A empresa já comunicou os critérios para o aumento de ordenado: Avaliação do desempenho (3, 4 e 5);
Absen smo (Licença de maternidade, paternidade, Nojo). ESTA É UMA SITUAÇÃO CLARAMENTE
DISCRIMINATÓRIA E INJUSTA!
Os operadores de armazém com ordenados inferior ao Salário Mínimo Nacional (SMN), vão beneﬁciar de
um ajuste por força da lei. O ordenado mínimo que passa a ser pra cado na logís ca é de 565 euros.
A empresa volta a cometer o mesmo erro, ou seja, os novos contratos terão um ordenado superior aos
operadores com 15 e 20 anos de casa.
É URGENTE AGIR E CONTESTAR ESTA MEDIDA!
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Discrepância nas carreiras proﬁssionais

Estes trabalhadores trabalham diariamente em ritmos de trabalho intensivos, carregando toneladas,
desempenhando tarefas altamente qualiﬁcadas na recepção, conferencia, preparação e expedição de
encomendas e, mesmo assim, não aceita, enquanto membro e presidente da APED, corrigir a
discriminação salarial e baixos salários.
Exigimos categorias e carreiras proﬁssionais e salários paralelos aos trabalhadores das lojas, regressando
ao que originariamente vemos, e em várias empresas conEnua a ser prá ca.
FEVEREIRO 2017

Neste sen)do, os trabalhadores da SONAE de Azambuja decidem aprovar as seguintes reivindicações e
mandatar a Comissão Sindical e o CESP para que levem à prá)ca as reivindicações abaixo discriminadas:
1. Actualização dos salários com aumento mínimo de 40 euros para
todos os trabalhadores;
2. Actualização do subsídio de alimentação em 4%;
3. O aumento do valor dos prémios de 75 euros e 125 euros para o
valor único de 200 euros;
4. Equiparação da carreira proﬁssional dos Operadores de Armazém
com a carreira proﬁssional dos Operadores de supermercado;
5. A passagem a efec vos de todos os trabalhadores com vínculos
precários a ocupar postos de trabalho permanentes;
6. 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores;
7. Atribuição de um dia de descanso adicional a todos os
trabalhadores. Este dia será gozado no dia de aniversário;
8. Redução progressiva da carga horária semanal para as 35 horas
com ﬁxação das 39 horas semanais em Janeiro 2017;
9. Acabar com regime das portas bloqueadas em todos os
Armazéns e criar melhores condições nas áreas sociais e refeitório
do plaza 2.

Estas são reivindicações justas já que os trabalhadores são igualmente qualiﬁcados e desenvolvem um
trabalho fundamental para o sucesso de toda a distribuição na empresa.
Os trabalhadores abaixo-assinado, comprometem-se a
desencadear processos de luta com vista a a ngir estes
objec vos caso a empresa não acabe com as
discriminações salariais e baixos salários:
Trabalhador: …………………………………………………………
Nº de Operador: ……………...
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