SINTAC
COMUNICADO ANA

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL

13-03-2018

Atualização de Tabela Salarial - Haverá?!
Realizou-se no passado dia 08 de Março mais uma reunião com a DRH, sobre a negociação da Revisão
salarial na ANA para o presente ano.
Devido à rígida postura da Empresa, na pessoa da sua DRH, relativamente à atual proposta avançada
pela empresa (1.55%), cabe ao SINTAC, segundo os pressupostos da posição sindical que defende,
clarificar o seguinte:
1. O sistema de carreiras da ANA, SA é, conforme o seu nome indica, um sistema de carreiras(!), cujas
trabalhosas passagens de nível e consequentes ganhos salariais não podem, jamais, ser confundidos com
atualizações/revisões de tabela salarial, tudo sob a global designação de "Aumentos".
2. O atual sistema de créditos, em todo o seu esplendor, foi uma proposta avançada e acerrimamente
defendida em mesa de negociações pela comissão negociadora da empresa aquando da renegociação do
presente AE.
3. O atual AE encontra-se vigente até Maio deste ano. As alíneas decorrentes da sua extensão ou
denúncia são claras e publicadas em Boletim do Trabalho e Emprego. A posição do SINTAC acerca de
"prolongamentos" de 1 ano é, conforme já atestada, a da mais absoluta não concordância.
4. Em mais um ano de grandes recordes em termos de resultados em todos as estruturas de negócio da
ANA, SA - que tanto se orgulha de os fazer valer em todos os meios de comunicação social - é de
assinalar a relutância que a empresa demonstra em partilhar com os trabalhadores os frutos desses
índices alcançados só e apenas através do seu esforço, sacrifício e empenho pessoais, através da justa
atualização da tabela que os remunera. Esta situação não se verifica na realidade do resto do país, ou
mesmo do sector, onde outras empresas nacionais e estrangeiras abraçam a paz social e reconhecem o
valor e a entrega dos seus trabalhadores.
5. O SINTAC tem escutado, à mesa de negociações e muito embora ainda não alvo de propostas
concretas, preocupantes "novas posições" por parte da Empresa/DRH em relação à remuneração por
antiguidade ou política de distribuição de remuneração variável.
6. O SINTAC questiona-se se será realmente intenção da ANA,SA de fazer uma negociação séria
relativamente à atualização da tabela salarial ou se teremos novamente, conforme já vimos no passado,
uma tentativa de a fazer refém de outros interesses por declarar.
7. Não foi desejo da DRH marcar nova data de reunião para a resolução desta preocupante questão. O
SINTAC mantém toda a disponibilidade para a concretização deste objetivo, diligenciando, no que lhe
compete, para o efeito.
O SINTAC está atento, activo e cumprirá o seu papel na totalidade, na defesa dos direitos dos seus
associados.
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