
Aos Trabalhadores do Grupo Auchan  
A luta é o caminho! 

O Secretariado do Grupo Auchan reuniu 
no passado dia 11 de Novembro para 
discutir alguns assuntos pendentes, mas 
também, para discutir o Caderno 
Reivindicativo dos trabalhadores do 
Grupo Auchan para 2023. 

 

Relativamente ao pagamento dos dias 
feriados que coincidem com o domingo: 

· Serão pagas as diferenças a todos os 
trabalhadores referentes ao dia 1 de Maio 
e à Páscoa do ano de 2022, pois apenas 
estes coincidiram. 

 

Quanto ao desconto das ausências/faltas em 
valor/dia e não valor/hora: 

· Será pago a todos os trabalhadores os 
retroactivos desde 1 de Janeiro de 2022, 
nomeadamente, a diferença do valor 
descontado a quem fez greve. 

 

Sobre o Caderno Reivindicativo 

Quanto às reivindicações referentes ao 
subsídio de alimentação: 

· Foi transmitido que não tinham previsto 
qualquer aumento de subsídio de 
alimentação, assim como mantêm a 
decisão de que o subsídio de alimentação 
seja carregado no cartão "Bom Garfo" a 
todos os trabalhadores; 

· Estão a fazer contactos para alargar o 
desconto do cartão a mais restaurantes, 
padarias, pequenos comerciantes, talhos e 
certificar-se que as máquinas que se 
encontram nos refeitórios das lojas terão 
todas dispositivo para pagamento com 
cartão refeição.  

Quanto a promoção dos trabalhadores 
especializados a principais: 

· Foi proposto fazerem levantamento dos 
salários praticados comparativamente com 
o tempo de trabalho na empresa, a fim de 
se ter todos os dados para ser discutida 
essa reivindicação. 

 

No que respeita ao aumento do desconto de 
5% para 10% no desconto de funcionário, 
irão avaliar. 

 

Não aceitam a redução progressiva para as 
35h semanais. 

 

Quanto aos 25 dias de férias: 

· Informaram que já no próximo ano mais 
de metade dos trabalhadores irão gozar 
25 dias, mantendo a decisão de que os 3 
dias da majoração das férias ficarão 
dependentes da assiduidade, excluindo 
apenas as ausências da parentalidade; 

· Fizemos proposta que os dias de nojo não 
contem para excluir os 3 dias da 
majoração, ficaram de avaliar. 

 

No que respeita à dispensa do dia de 
aniversário: 

· Ficaram de avaliar, referindo que os 
trabalhadores podem solicitar um dos dias 
de férias neste dia; 

· Quanto ao desconto, os trabalhadores 
terão direito uma semana antes, e até ao 
dia de aniversário a 10%+5% de desconto 
com o cartão funcionário. 
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No que respeita ao cheque oferta para 
nascimento de filho/a: 

· Referem que todos os trabalhadores têm 
desconto de 10%+5% durante 6 meses 
após o nascimento de filho, em compras 
com o cartão funcionário, no PGC, Têxtil e 
SPB. 

 

Quanto ao cheque cabaz família e artigos 
escolares: 

· Não aceitam as reivindicações, referindo 
que a fundação já ajuda os trabalhadores 
desde que os mesmos solicitem. 

Quanto ao fardamento: 

· Pedem informação de quais as lojas em 
que acontece a falta de fardamento para 
ser possível resolver. 

 

Quanto a integração nos quadros da Auchan 
de todos os trabalhadores de trabalho 
temporário: 

· Referem que foi possível passar ao quadro 
cerca de 10 trabalhadores; 

· No entanto, assumem que em algumas 
regiões é difícil o recrutamento de 
trabalhadores, mas sempre que a loja 
precise continuarão a passar ao quadro. 

 

Por fim, quanto aos placares sindicais nas 
lojas My Auchan: 

· Comprometeram-se a colocar placares 
sindicais em todas as lojas, até 15 de 
Janeiro. 

No que respeita ao caderno reivindicativo, a 
empresa referiu que irão responder por escrito 
ao mesmo. 

No entanto, todas as reivindicações de 
carácter salarial serão discutidas na próxima 
reunião de 24 de Janeiro de 2023, dado que 
não estão fechadas as contas de 2022 nem 
decididos os valores para aumentos salariais. 

 

Após algumas questões levantadas pelo CESP, 
no que respeita ao programa de horários, foi 
possível acordar com a empresa que será 
parametrizada no sistema folga no domingo 
antes das férias, assim como as folgas juntas.  

 

FOI REFERIDO PELOS MEMBROS DO 
SECRETARIADO DO CESP QUE NÃO EXISTE 
QUALQUER ACORDO COM O GRUPO AUCHAN 
SOBRE AS HORAS DE OSCILAÇÃO NOS HORÁRIOS 
QUE A EMPRESA CONTINUA A FAZER. 

A EMPRESA TEM O DEVER DE CUMPRIR COM O 
CCT! 

 

É preciso continuar a luta pelo 
c u m p r i m e n t o  d o s  d i r e i t o s 
consagrados no Contrato Colectivo de 
Trabalho. 

É fundamental garantir melhores 
condições de trabalho e de vida! 

Contamos contigo! 

 

Foi acordado que as reuniões com o 
secretariado do Grupo Auchan/CESP serão 
feitas trimestralmente. 


