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Berna, 12 de abril de 2018

Reforma antecipada a partir dos 60 anos continuará a ser possível!

Conferência Presidencial SBV aprova resolução
para sustentabilidade FAR no futuro

Visto que no último semestre, os representantes dos sindicatos não
permitiram medidas efetivas de reestruturação na Fundação FAR, o
financiamento das reformas antecipadas a partir dos 60 anos no setor da
construção civil está em perigo. A SBV condena a posição de bloqueio
perigosa por parte dos sindicatos. A Conferência Presidencial da SBV
aprovou, por isso, na quarta-feira em Berna a «Resolução para a
sustentabilidade do GAV FAR no futuro». Nós, empreendedores da
construção, somos a favor da reforma antecipada FAR aos 60 anos no setor da
construção civil, e estamos dispostos, no âmbito atual, também a suportar
uma grande carga no futuro para o financiamento. A reforma antecipada a
partir dos 60 anos continuará a ser possível!
Os Presidentes da Secção da SBV são a favor da reforma antecipada flexível no
setor da construção civil principal. Os trabalhadores do setor da construção podem
reformar-se, atualmente, a partir dos 60 anos. Estas pensões de transição são
suportadas, até à aposentação ordinária, mediante a Fundação FAR, que é
suportada pelas entidades patronais e os trabalhadores.
Reestruturação efetiva em vez de uma política remediadora não financiável
A aposentação antecipada, no setor da construção civil, já está em situação
financeira difícil desde 2016. Nessa altura, as contribuições foram aumentadas para
7 por cento do salário. 5,5 por cento são suportados pelas entidades patronais e 1,5
por cento pelos trabalhadores. Esta primeira medida de reestruturação não teve os
resultados pretendidos. Passados dois anos, a fundação ainda apresenta um ativo
insuficiente, com apenas 92 por cento. Para permitir salvar a aposentação
antecipada na construção civil, é preciso tomar agora medidas efetivas de
reestruturação no lado das prestações. O Conselho da Fundação FAR, que tem de
tomar medidas de reestruturação, tem propostas concretas, com as quais é possível
manter a idade de aposentação aos 60 anos.
Os sindicatos bloqueiam a reestruturação e colocam FAR em perigo
As pensões de transição FAR estão hoje até 20 por cento acima das pensões
estaduais da AHV e BVG, que são pagas a partir dos 65 anos. A AHV e a
previdência profissional estão perante grandes desafios. A mudança demográfica
afeta as reformas antecipadas na construção, cinco anos mais cedo do que nas
instituições de previdência estaduais. É urgente agir no lado das prestações. Os
aumentos adicionais das contribuições não vão solucionar o problema e são
recusados, expressamente, pelo Presidente da Secção.
Os Presidentes da Secção da SBV não entendem de forma alguma a posição de
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bloqueio por parte dos sindicatos, que há meses evitam que sejam tomadas
urgentemente as medidas de reestruturação necessárias na fundação FAR. Estão a
jogar um jogo desleal à custa dos trabalhadores da construção civil, aproveitando-se
da situação difícil financeira na aposentação antecipada, para criar um clima de
desconfiança e a posicionar-se face às negociações LMW 2018 que têm início em
breve. A SBV condena esta jogada desleal e apela aos sindicatos que não
continuem a colocar em perigo a reforma antecipada flexível no setor da construção.
Nós, empreendedores da construção, desejamos proteger a reforma
antecipada. Contamos com o seu apoio!
Por essa razão, colocamos à sua disposição esta informação aos sócios e o texto da
resolução em sete idiomas. Beneficie desta possibilidade e informe os seus
funcionários diretamente.
Muito obrigado!
Com os melhores cumprimentos
Sociedade Suíça de Empreendedores da Construção Civil

