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Quanto maior o lucro, menor é o aumento do salário!
Realizou-se, no final da tarde do dia 12, uma falsa reunião de negociação da matéria
salarial, pois, o Presidente da ANA, de saída da empresa, mais não fez do que manter a
última proposta apresentada: atualizar a tabela salarial em 2% (1,4% de inflação + 0,6%
de aumento) e manter as anuidades e o subsídio de refeição no valor atual.
Com os resultados positivos atingidos (248 milhões de euros), era expectável haver um
aumento salarial condigno, mas o CA/ANA/VINCI recorrendo a argumentos falaciosos
como: “cabe aos trabalhadores a sua envolvência nos investimentos”, pretende assim
dar a quem tanto contribui para os lucros da Empresa (até aqui nunca atingidos) um
aumento de salário diminuto. Tomámos, também, conhecimento que houve chefias a
receberem prémio que atingiu os 22.000€. Para os trabalhadores nada! Onde está a
equidade?
Aliás, a comunicação dirigida aos trabalhadores é o retrato do que afirmamos, com um
senão, se analisarmos as alterações às tabelas salariais desde 2000 e se forem incluídos
os cortes, os não aumentos salarias, e ainda as alterações na tabela abaixo da inflação,
a perda é muito elevada.
Mas a ANA, nos anos anteriores à entrada da VINCI, sempre investiu no
desenvolvimento dos aeroportos em Portugal e nunca deixou de apresentar resultados
positivos. Começam a ver-se os efeitos da privatização, pois, quanto maior o lucro,
menor o aumento salarial.
As Direções Sindicais, em conjunto, irão solicitar à DGERT uma intervenção no sentido
de, por esta via, podermos resolver este conflito sem ter de recorrer, para já, a outras
formas de luta por melhor salário.
Ainda durante a reunião, colocou-se a questão das avaliações, tendo dito o
CA/ANA/VINCI ter sido construída uma curva para “calibrar” as avaliações. Dizemos
nós, uma “calibração” para baixo, reduzindo a pontuação e, assim, impedir muitos
trabalhadores de evoluir por apenas algumas décimas. Foi dito pelo CA/ANA/VINCI que
quem se sente prejudicado deve reclamar e que serão analisadas todas as reclamações.
Assim, esperamos que a DRH dê provimento às reclamações no mais curto espaço de
tempo.
É importante que os trabalhadores acompanhem as negociações e que, entre si,
debatam o que fazer para obter um aumento salarial justo.

A unidade de todos, por melhores salários!
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