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Já chega! Não há qualquer justificação!

A 1 de Janeiro de 2008, ocorreu a ultima atualização salarial, ou seja, daqui a
pouco mais de 4 meses, faz 10 anos que não há atualização das tabelas salariais
dos trabalhadores da SPdH.
Desde então, temos como factos irrefutáveis, os seguintes;
Revisão integral do AE feita por todos (mesmo, TODOS) os Sindicatos, em finais de
2011.
Resultou da mesma, o congelamento de todas as componentes remuneratórias e o
congelamento das evoluções nas Carreiras Profissionais, entre 1 de Janeiro de 2012
e 31 de Dezembro de 2014.
A 1 de Janeiro de 2015, foram descongeladas as anuidades e as Carreiras Profissionais.
Despoletado o processo de Revisão Salarial 2015, por parte destes Sindicatos, a
SPdH propôs distribuir 500.000€ de forma igual por todos os trabalhadores, não
aceitando discutir quaisquer valores na tabela salarial, com o argumento das Licenças ANAC e (imagine-se 2,5 anos antes) a renovação do contrato com o nosso
principal cliente, a TAP.
Concordámos com a distribuição dos 500.000€ a todos e de igual montante
(cerca de 230€ a cada um) na expectativa de discutir as componentes da revisão
salarial efectiva.
Segundo a SPdH, um Sindicato não concordou com a atribuição em formato prémio
aos trabalhadores e por isso a mesma não o faria - e não o fez.
No que concerne à Revisão Salarial 2016, em resposta às nossas propostas, a SPdH
propôs acrescentar uma anuidade a cada trabalhador bem como, atribuir 14 vezes
o valor da mesma numa entrega única. Mais uma vez não se dispôs a atribuir qualquer valor na tabela salarial. Exortámos inúmeras vezes a SPdH a proceder à
materialização da proposta das anuidades, - até porque a TAP fê-lo e está a
cumprir desde Janeiro 2016 - sem que nunca o concordassem fazê-lo, não obstante
ter sido proposta da própria SPdH. Repete-se, a SPdH propôs algo, que não fez,
i.e. nem o que propõem, fazem!?
Chegados a 2017, continuamos a aguardar resposta às nossas propostas, embora já
tenhamos recorrido à DGERT no âmbito da conciliação e nem isso é respeitado. Em
simultâneo foi-nos transmitido pela SPdH, que a partir do dia 12 de Junho haveria
respostas conclusivas. Já estamos no fim de Julho e nada!
A quem serve esta postura? Atribuídas as Licenças ANAC o que vão inventar? Que
desrespeito é este? Quase 10 anos sem atualização salarial?! Estamos a desenvolver
ações que visam corrigir - definitivamente - esta situação! Muito em breve comunicaremos.
Lisboa, 24 de Julho de 2017
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