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Ainda a revisão salarial 2018, uma questão de justiça!
Realizou-se ontem dia 8, em sede da DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho), uma reunião de negociação da matéria salarial para o ano 2018, no âmbito de
“Processo de Conciliação”, pedido por estes sindicatos em 21 de Junho deste ano.
O objecto da Conciliação é a “Revisão Salarial e Cláusulas de Expressão Pecuniária Indexadas
para 2018”
Defendemos que o AE tem de ser cumprido, também em matéria salarial, aliás, conforme a sua
Cláusula 2.ª, nº 3 – “As tabelas salariais e as cláusulas com expressão pecuniária vigorarão por um
período de 12meses, de janeiro a dezembro de cada ano civil.”, sendo por isso, objecto de negociação

e não Acto de Gestão.
As Direções Sindicais, em conjunto, apresentaram como proposta base de negociação na
DGERT, neste Processo de Conciliação, a proposta já amplamente divulgada pelos trabalhadores,
mas que transcrevemos de novo aqui:
- Aumento da tabela salarial em 3% com arredondamento para o Euro superior com efeitos a 1 de janeiro de 2018;
- Aumento de 3% nas cláusulas de expressão pecuniárias indexantes, pelo automatismo do aumento da tabela;
- Aumento de 3% sobre o valor do subsídio de refeição (181,00€) ficando como valor único para refeição;
- Aumento da anuidade em 3%;
- Aumento em 3% sobre os pontos 2; 3 e 4 da Cláusula 4ª (Regime Remuneratório) do Regulamento de Disponibilidade
e Assistência;
- Remuneração variável por referência à remuneração mensal mínima de cada trabalhador de 1,25%;

Ficou a empresa de apresentar uma contraproposta, ficando agendada uma nova reunião
para dia 17 de Setembro, alegando a empresa que iria levar a nossa proposta à reunião
de Comissão Executiva a realizar dia 7, mesmo com o nosso protesto de que a empresa
tinha tempo para analisar a mesma e responder, pelo menos, até dia 20 deste mês (afinal
esta é uma empresa de laboração contínua 24x7x365). A ANA/VINCI obteve os melhores
resultados que se conhece desde sempre e que foram de 248M€ líquidos.
É importante que os trabalhadores acompanhem as negociações e que, em conjunto, debatamos o
que fazer para obter um aumento salarial justo.

A unidade de todos, por melhores salários!
OS SINDICATOS
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