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O RESULTADO DO REFERENDO É CLARO! 
A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO É INSUFICIENTE! 

 

O SITE-Sul saúda e participação dos trabalhadores no referendo, em particular a resposta dada à proposta 
insuficiente da Administração e forma como afirmaram a sua vontade combatendo as tentativas de fazer 
aprovar o que não corresponde aos seus anseios e à justa reivindicação aprovada em Plenário. 
 
Como o SITE-Sul sempre afirmou a proposta apresentada pela Administração e levada a referendo pela 
Comissão de Trabalhadores de forma apressada sem ouvir os trabalhadores em Plenário, é insuficiente e 
tem de ser melhorada, a prova é o resultado da votação, onde todos os envolvidos neste processo devem 
tirar as devidas ilações do resultado da votação. 
 

BENIFÍCIOS NO IRC. UMA ESCOLHA DA EMPRESA! 
Para que não restem duvidas como o SITE-Sul tem afirmado, tal como consta no “ACORDO DE 
MÉDIO PRAZO DE MELHORIA DE RENDIMENTOS, DOS SALÁRIOS E DA COMPETITIVIDADE”, página 
9, ponto D nº1, os benefícios fiscais no IRC, aplicam-se a todas as empresas que reúnam as condições 
referidas, caso pretendam recorrer a este apoio disponibilizado pelo Governo, se for essa a sua pretensão. 
 

OS PLENÁRIOS SÃO UMA FORMA DE AFIRMAÇÃO E LUTA DOS 
TRABALHADORES! 

 
 

Os referendos não substituem a discussão coletiva, os trabalhadores têm de ser envolvidos na 
discussão e coletivamente tomarem posição e decidir sobre as propostas apresentadas. 

 
Não há outro caminho senão o de prosseguir a Luta pelo aumento extraordinário do salário, como tal 
o SITE-Sul vai marcar Plenários de 3 horas em cada turno, como forma de Luta e para que todos os 
trabalhadores sejam envolvidos coletivamente na discussão das propostas apresentadas e de 
medidas a tomar, sem serem penalizados no seu salário. 

 
Os Plenários serão marcados nos seguintes horários e dias: 

 
            TURNO B - DIA 13 de DEZEMBRO   das  7.00 às 10.00 horas 

 
            TURNO A – DIA 13 de DEZEMBRO   das 15.20 às 18.20 horas    

 
            TURNO D - DIA 13 de DEZEMBRO    das   23.40 às 2.40 horas de dia 14 de Dezembro   

 
            TURNO C – DIA 14 de DEZEMBRO   das 7.00 às 10.00 horas 
 

TODOS OS TRABALHADORES PODEM PARTICIPAR NOS PLENÁRIOS 
 SEJAM OU NÃO SINDICALIZADOS! 

 
VAMOS FAZER DOS PLENÁRIOS UMA GRANDE ACÇÃO DE LUTA! 

PARTICIPA E DIVULGA! 
O SINDICATO É A VOZ DOS TRABALHADORES! 

Palmela, 5 de DEZEMBRO de 2022                                 A Comissão Sindical do SITE-Sul 


