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ACTIVIDADE CINEMATOGRÁFICA

PROCESSO NEGOCIAL DA ACTIVIDADE
CINEMATOGRÁFICA
FINALMENTE FOI POSSÍVEL CHEGARMOS A ACORDO
AUMENTOS DE 2% COM EFEITOS A 01/01/2018
Processo. Como o SINTTAV foi informando ao longo do tempo, o processo foi-se arrastando desnecessariamente, muito por
culpa de quem tem mais condições económicas – a NOS.
Na reunião de 14 de Maio, o SINTTAV marcou a sua posição muito clara – Na reunião seguinte, a que se realizou dia 30 de Agosto,
ou havia acordo, ou passávamos o processo negocial para a Sede de Conciliação, que decorreria no Ministério do Trabalho.

Reunião de dia 30/08/2018. No início da reunião, a APEC apresentou uma Proposta que o SINTTAV recusou linearmente,
justificando que a mesma não tinha “ponta por onde se pegasse” e a ser assim, o caminho era o que tínhamos transmitido, porque
as negociações directas esgotavam-se com aquela Proposta.
Como o SINTTAV prepara sempre o trabalho de casa, apresentou à APEC uma proposta escrita com as condições mínimas para um
Acordo.

Posição final. Após um intervalo solicitado pela APEC, as partes chegaram ao seguinte acordo.
Tabelas salariais. As Tabelas salariais serão aumentadas em 2%, abrangendo também os estagiários que iniciaram funções até
31/12/2017.
Uma das dificuldades que a APEC manifestou ao longo do processo, era não pretender aplicar aumentos aos trabalhadores que
estão abrangidos pelo SMN, com o argumento que estes foram aumentados em Janeiro de 2018. Como se a decisão do aumento
do SMN tivesse que ver com a APEC.
Para o SINTTAV o aumento negociado tinha que abranger todos os trabalhadores, como de facto se veio a acordar.

Outras matérias pecuniárias. As Diuturnidades, Subsídio de Refeição e Abono para Falhas, têm igualmente o aumento de 2%.
Data de efeitos. O acordo alcançado tem efeitos a 01/01/2018.
Depósito do Acordo. O SINTTAV, como é habitual nos Processos negociais com a APEC, vai preparar o Depósito do Acordo,
porque é importante que o mesmo seja publicado quanto antes, para após isso se solicitar ao Ministério do Trabalho a publicação
de um Regulamento de Extensão para abranger as Empresas não filiadas na APEC.

Acordo conseguido. O último Acordo que o SINTTAV negociou com a APEC foi em 2012 e é evidente que o Acordo de 2018 não
repõe o poder de compre perdido ao longo do período da “malfadada austeridade”, período em que apenas conseguimos negociar
prémios.
Foi um acordo “arrancado a ferros”, num sector onde a realidade laboral se alterou profundamente, imperando o “trabalho
precário”, que fragiliza a capacidade de luta, mas com o qual se retoma o ciclo da negociação que é importante e esperamos
prossiga assim.

TRABALHADOR DA ACTIVIDADE CINEMATOGRÁFICA.
A FORÇA DOS SINDICATOS SÃO OS TRABALHADORES SINDICALIZADOS.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
JUNTOS TEREMOS MAIS FORÇA.
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.
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

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

