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INFORMAÇÃO 
 
Conforme tem sido regularmente comunicado com os associados, o SINTAC, em 
colaboração com os restantes sindicatos representativos dos trabalhados ANA, SA 
(SINDAV, SITAVA e SQAC) tem mantido, durante o último ano, um processo de 
mediação junto da Direcção Geral do Emprego e das Relações do trabalho 
(DGERT), no âmbito da actualização da tabela salarial ANA, referente ao ano de 
2018. 
 
Este processo revelou-se intenso, moroso e trabalhoso, muito devido à atitude 
irredutível da Empresa, a qual se recusava terminantemente a reconhecer a 
injustiça perpetrada aos trabalhadores através do acto de gestão imposto à 
actualização da tabela salarial, representada nos magros 2% de aumento das 
cláusulas de expressão pecuniária e incompreensível remoção do pagamento da 
remuneração variável. Tudo isto num ano de plenos recordes para a empresa em 
todos os seus campos de actividade. 
 
O trabalho não foi em vão e com toda a justiça para com os trabalhadores e as 
estruturas sindicais, a Administração da ANA, SA reconheceu o erro. 
 
O SINTAC assinou hoje, em conjunto com a ANA, SA e os restantes sindicatos, um 
acordo, alcançado em sede DGERT, que atribui aos trabalhadores ANA, SA um 
bónus, representativo da remuneração variável, inexistente até ao final do prazo do 
Acordo da Empresa em vigor, que reporta ao ano de 2018, no valor ilíquido de 
500€, a serem pagos de uma só vez em conjunto com a remuneração mensal de 
janeiro de 2019. 
 
Não sendo o acordo que o SINTAC considera perfeito - um processo desta 
natureza e nesta instância pressupõe cedências de ambas as partes - é um que 
repõe equidade salarial injustamente perdida e que permite, de forma equilibrada, 
encerrar o processo de mediação decorrente. 
 
Durante a duração de todo este processo o SINTAC foi inflexível na sua posição de 
defesa dos seus associados em particular e dos trabalhadores em geral. Os 
resultados estão à vista.   
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