
Projecto Challenge causa muitas 
dúvidas ao CESP 
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EmpresaÊ nãoÊ nosÊ deuÊ garan asÊ queÊ asÊ comissõesÊ agoraÊ integradasÊ noÊ
salárioÊbaseÊserãoÊsempreÊsomadasÊaosÊvaloresÊdosÊsaláriosÊcontratuais,Ê
mantendoÊaÊdiferenciaçãoÊdoÊSalárioÊMínimoÊNacional. 

O CESP considera posi vo que a empresa, indo 
de encontro a uma exigência an ga do CESP e 
dos Trabalhadores tenha decidido ser “mais 
clara” no rendimento fixo mensal de todos os 
seus trabalhadores. 

OÊqueÊsuscitaÊmuitasÊdúvidasÊaoÊCESPÊéÊoÊfactoÊ
deÊ aÊ empresaÊ terÊ definidoÊ umÊ valorÊ fixoÊ
máximoÊ paraÊ cadaÊ categoriaÊ profissional,Ê
resolvendoÊaÊsituaçãoÊdosÊtrabalhadoresÊqueÊjáÊ
recebiamÊvaloresÊacimaÊdesse,Ê comÊaÊ inclusãoÊ
noÊ reciboÊ deÊ salárioÊ deÊ umÊ complementoÊ
individual. 

Complemento esse que não é considerado para 
efeitos de cálculo do valor/hora e, 
consequentemente, para efeitos do pagamento 
de todas as prestações acessórias como: 
trabalho nocturno, trabalho ao domingo e dia 
feriado e trabalho suplementar, entre outros. 

Da mesma forma, a empresa não deu garan as 
que nos próximos anos os aumentos salariais 
manteriam a diferença existente para o valor do 
SMN, garan ndo sempre ao trabalhador que as 
comissões agora somadas ao salário base não 
virão a ser “reduzidas” por via de aumentos 
salariais inferiores aos aumentos do Salário 
Mínimo Nacional. 

OÊ CESPÊ lamentaÊ queÊ aÊ empresaÊ nãoÊ tenhaÊ
aproveitadoÊ aÊ oportunidadeÊ paraÊ definirÊ umÊ
valorÊ igualÊ paraÊ oÊ SubsídioÊ deÊ AlimentaçãoÊ aÊ
pagarÊaÊtodosÊosÊseusÊtrabalhadores 

Vamos con nuar o esclarecimento e a luta. 

Queremos a garan a que as carreiras 
profissionais dos trabalhadores não vão 
estagnar nem sofrer desvalorização. 

 

GrandeÊ par cipaçãoÊ dosÊ trabalhadoresÊ nosÊ
plenáriosÊdeÊdiaÊ30ÊdeÊJunhoÊeÊnaÊGreveÊdeÊdiaÊ
7ÊdeÊJulho 

Esta par cipação é a prova de que as dúvidas 
do CESP têm fundamento e são sen das pelos 
trabalhadores. 

Há relatos de trabalhadores que receberam 
menos em Junho do que vinham recebendo 
desde os aumentos salariais no início do ano e 
tal não pode suceder. 

VamosÊ con nuarÊ aÊ realizarÊ plenáriosÊ eÊ aÊ
intensificarÊ aÊ luta,Ê exigindoÊ aÊ resoluçãoÊ deÊ
todosÊosÊproblemasÊeÊaÊuniformizaçãoÊdoÊvalorÊ
doÊSubsídioÊdeÊAlimentação. 
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