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No decurso da última reunião negocial, efectuada no passado dia 10 de Abril, foi concluído o processo negocial com 
vista à celebração do Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) no Grupo LUSITANIA, que abrange as seguintes empresas:

A Direcção, 15 de Abril de 2019

ACORDO COLECTIVO DE TRABALHO NO GRUPO LUSITANIA

CONCLUÍDO O PROCESSO NEGOCIAL DO ACT

Ano Aumento Salarial Subsídio Refeição

2019

2020

1,25%

1,25%

0,75%

0,80%

10,10 € *

10,10 €

Grupos Profissionais

Técnico
Gestão Intermédia

Operacional
Apoio

Gestão

2021 1,3% 0,80%

10,00 € ou

10,20 €

LUSITANIA    LUSITANIA VIDA    N SEGUROS

Nesta reunião, foram acordados aumentos salariais e actualização do Subsídio de Refeição para os próximos 3 anos, a 
aplicar da seguinte forma:

* De referir que o aumento do Subsídio de Refeição relativo a 2019 é aplicável de acordo com o seguinte calendário:

?De 1 de Janeiro a 30 de Abril – 10,00 €;

?A partir de 1 de Maio – 10,10 €.

PRÉMIO DE PERMANÊNCIA

Foi acordado que o trabalhador, quando completar 2 anos de empresa, terá direito a um prémio de permanência de 
10% da sua retribuição efectiva. 

APOIO ESCOLAR

No que se refere à cláusula do Apoio Escolar, foram aprovados os valores para cada um dos seguintes escalões:

Escalão Comparticipação Anual

Creches, Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
2.º Ciclo do Ensino Básico

3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário

50,00 €
70,00 €

110,00 €

A assinatura do ACT está agendada para o próximo dia 3 de Maio.

Voltaremos então ao vosso contacto para o esclarecimento global dos direitos fundamentais consignados no novo 
Acordo Colectivo de Trabalho.

A intervenção do SINAPSA no plano negocial foi imprescindível para garantir direitos a todos os trabalhadores do 
Grupo LUSITANIA que não estavam a ser aplicados, por força do ACT de 2016.

Só um Sindicato forte pode garantir o futuro dos trabalhadores.

É fundamental dar mais força ao SINAPSA!


