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Comunicado NAV

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL

07/07/15

EQUIDADE SALARIAL!?...
Conforme decorre do nosso comunicado de 29/05/2015, apresentámos nessa data a nossa
proposta para 2015, que sucintamente relembramos,
“…
- Correcção da Tabela Salarial a Janeiro de 2015, no valor de 2.5% sobre a Tabela em vigor
- Cumprimento do A.E. em vigor, no que concerne a diuturnidades e progressões de
carreira
…”
ficando a aguardar resposta da Empresa, o que aconteceu apenas ontem, em reunião com o Sr.
Presidente do CA da NAV.
Para que não subsistam dúvidas, transcrevemos a proposta apresentada nessa reunião:
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Desde logo manifestamos a nossa discordância, fazendo sentir ao CA, que tal proposta agrava a
falta de equidade salarial entre os trabalhadores da NAV, decorrente de situações diversas nos
vários Acordos entre Sindicatos e Empresa. Atentemos (números do CA):
- Não considerando o Fundo de Pensões específico para uma categoria profissional (4 Milhões €),
existe uma verba (2 Milhões €) a aplicar 1 Milhão € para uma categoria profissional e 1 Milhão € a
todas as restantes categorias profissionais.
- Da proposta, transcrita, do CA e como foi afirmado, o valor 1.2% decorrente da aplicação,
atingirá cerca de 1.8% da massa salarial, sendo que nos foi transmitido, que só para uma
categoria profissional, seria aplicado 0.6% mas, atinge na massa salarial, cerca de 2.7% (!?!?).
- Porque entendemos que o CA, podia e devia com diálogo e negociação, tornar a proposta mais
equitativa, não concordámos com a proposta apresentada, e hoje mesmo (conforme solicitado
pelo CA) reafirmaremos, por escrito, tal posição e como forma de minimização dos
“desequilíbrios”, proporemos:
“Ajustamento com efeitos a 1 de Janeiro de 2015, da Tabela Salarial e Cláusulas de
Expressão Pecuniárias, indexadas em 1.5%”
Relembramos a nossa proposta inicial de 2.5%.

PELA EQUIDADE INTERPROFISSIONAL

SINDICALIZA-TE NO SINTAC

A Direcção
Av. Almirante Gago Coutinho Nº38 - 1ºDtº 1700-031 Lisboa - Tel:218461430
Ext. TAP:34328 - Tm-926423956-SEDE/914584308-FAO/925310496-FNC/925311042-TER - www.sintac.pt - Email: geral@sintac.pt

