
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sessão negocial do dia 12/3 onde esteve o Administrador Francisco Nunes fez questão de 
ser ele a apresentar os valores propostos. 

No dia 14/3 após 2h e meia de reunião onde a empresa não mexeu uma palha foram os 
sindicatos do costume que se aproximaram dos valores da empresa. Esperamos que este ano 
não cheguem a apresentar propostas mais baixas do que as da empresa. 

Para fazer face à concorrência a PTC propôs aumentos salariais ridículos que não cobre o 
valor da inflação nem o poder de compra perdido ao longo dos anos. 

Já era altura da ADM ter mais respeito por aqueles que ao longo dos últimos anos tem gerado 
muitos lucros para a PTC e também para os bolsos dos accionistas. 

A empresa propôs que todos os trabalhadores que recebam até dois salários mínimos 
nacionais tenham um aumento de 1,5%; de 2 salários mínimos até 2000€ 1% e acima de 

2000 € os trabalhadores têm um aumento de 0%. 

Esta é a proposta vergonhosa que a comissão negociadora da empresa 
propôs aos sindicatos. 

O SNTCT não alterou a sua proposta porque considera que a empresa ainda não apresentou 
uma proposta seria e justa para que seja uma plataforma de entendimento com o SNTCT. 

Quando a empresa se aproximar dos valores da inflação já é possível o SNTCT repensar a sua 
proposta de 4,5% para a tabela salarial e restante matéria de expressão pecuniária. 

Na próxima sessão negocial continua-se a discutir matéria salarial, esperamos que a empresa 
altere a sua posição para valores mais justos para fazer face ao custo de vida que os 
trabalhadores têm que enfrentar todos os dias. 

Os trabalhadores não reclamariam tanto se pelo menos uma vez por ano recebessem um 
salário igual ao do presidente executivo da empresa. 
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sntct - a força de continuarmos juntos! 
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