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A SAGA da revisão salarial 2018 continua, numa 

empresa com 248 M€ de lucro (ANA/VINCI)! 

 

Realizou-se ontem, dia 10, em sede da DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho), mais 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 Indexantes 

para 2018”. 

Da última reunião ficou a nossa proposta e a obrigatoriedade de resposta por parte da ANA/VINCI. 

Estes seus representantes, sem argumentos mas imbuídos da missão de defender o indefensável, 

trouxeram mais uma vez uma não resposta à nossa proposta séria e concertada. Com afirmações 

não concretizadas por parte da empresa, sobre os custos do trabalho na empresa, tentando valer 

a máxima de que uma “mentira dita várias vezes passará a ser verdade absoluta”. Factos são 

factos, o AE “penoso” é o mesmo que fez com que a ANA apresentasse os melhores resultados 

de sempre (em 2017) de que há memória, 248M€ líquidos. Ainda dizer, foi este AE que 

proporcionou à VINCI um resultado líquido na ANA, desde 2015 a 2017 de 520 M€.  

Uma vez não havendo acordo entre as partes, o processo de Conciliação foi encerrado. Os 

Sindicatos propuseram à empresa avançar em conjunto para a abertura de um processo de 

Mediação na DGERT, a qual se mostrou aberta a aceitar o convite dos sindicatos. 

Vamos assim avançar para a Mediação e aguardar a proposta, às duas partes, de Revisão 

Salarial de 2018 na empresa ANA/VINCI, a ser feita pela Mediadora do Ministério. 

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  


