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ANACOM

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA ANACOM

É TEMPO DE ACTUALIZAR AS MATÉRIAS SALARIAIS
10 ANOS DE SACRIFÍCIOS DE QUEM TRABALHA, É DEMASIADO
REALIDADE
Os trabalhadores portugueses, nomeadamente os da Adm. Pública e Sector Empresarial do Estado, entre estes,
os da ANACOM, têm sido economicamente sacrificados durante 10 anos, situação que não pode continuar por
mais tempo, 10 anos é demasiado.

POSIÇÃO DO SINTTAV
Em 12.01.2018, o SINTTAV entregou às Adm. da ANACOM, uma proposta de revisão do AE de 2009, ao que
esta respondeu que “não se afigurava oportuno ou mesmo possível iniciar, quaisquer negociações, sem ser
conhecido na íntegra o enquadramento legal de corrente da Lei do Orçamento de Estado ...”.
O resultado é conhecido, os trabalhadores continuaram com o “garrote” do congelamento em cima e assim já
lá vão 10 anos, cujo calvário tem que acabar.
Assim, conhecidos que são os contornos da Lei do Orçamento de Estado para 2019, o SINTTAV voltou à carga
com necessidade da revisão do AE, com prioridade para as matérias salariais, tendo entregue no passado dia
28.12.2018, um ofício à Adm. da ANACOM, a propor a abertura imediata do processo negocial.

É URGENTE:
 Actualizar as Tabelas salariais que vigoram desde Janeiro de 2009.
 Actualizar os Abonos e Subsídios.
 Rever e adaptar algumas cláusulas.
 Dar eficácia à Avaliação do Desempenho através de evoluções profissionais justas.

INÍCIO DO PROCESSO NEGOCIAL.
O SINTTAV espera que a Adm. da ANACOM se disponibilize para se dar início ao processo negocial e que o
mesmo seja célere para que os trabalhadores tenham o seu poder de compra melhorado brevemente.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da
ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

