
                                                                                               

CADERNO REIVINDICATIVO
DOS TRABALHADORES DA LAUAK PARA 2023 

Os trabalhadores da LAUAK, nos últimos anos tiveram  de aguentar  as sucessivas vagas da
pandemia, a consequente crise do setor da aeronáutica que levou à implementação de lay-off e
despedimentos coletivos. Para além dos efeitos negativos da pandemia, vem a guerra na Ucrânia
trazer complicações à vida dos trabalhadores e justificar o que não tem justificação. Tudo tem
servido de desculpa para a subida da inflação e com ela justifica-se o aumento dos preços dos
bens essenciais, combustíveis, energia, taxas de juro, etc… 

Importa pois negociar aumentos salariais efetivos que tratem todos os trabalhadores de igual
forma e que permitam recuperar  não só  o poder  de compra perdido  pelos trabalhadores da
Lauak, devido à forte inflação que se faz sentir, mas também distanciar os salários praticados na
Lauak daquele que será o salário mínimo nacional em 2023. 

Propõe-se:

1. Aumento salarial

Atualização dos salários em 10% com um mínimo de 100€ para todos os trabalhadores a
partir do dia 1 de Janeiro de 2023.

A implementação de um salário base mínimo a praticar na Lauak no valor de 850€.

Nos casos em que da aplicação do aumento salarial geral não resulte um salário base igual
ou superior a 850€, será atribuído o restante o valor em falta que permita chegar a este
valor.

2. Subsídio de Alimentação

Atualização do subsídio de refeição para o valor 8,32€/dia.

3. Fim da discriminação Salarial

No cumprimento do princípio constitucional  do art.  59º da C.R.P e do CCTV devem ser
eliminadas  as  discriminações  existentes  entre  trabalhadores  com  a  mesma  categoria
profissional, colocando em prática o princípio constitucional de a trabalho igual corresponder
salário igual, através da negociação de tabelas salariais e planos de carreira que eliminem
as mesmas.

4. Reconhecimento / valorização do trabalhador
Como  forma  de  reconhecimento  do  contributo  dado  pelo  trabalhador  à  empresa  ao  
longo  do  tempo,  propõe-se  a  atribuição  de  mais  1  dia  de  férias,  para  além  dos  22  
previstos na lei, por cada 5 anos de antiguidade até ao limite de 4 dias

5. Diuturnidade
Acréscimo de mais uma diuturnidade (20 anos) e aumento do valor das diuturnidades em

10€

Setúbal, 04/11/2022

O plenário de trabalhadores


