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SINTAP E A PRAIA AMBIENTE CELEBRAM NOVO ACORDO DE EMPRESA COM
AUMENTOS SALARIAIS

Na sequência de um longo, mas profícuo processo negocial, com muitas reuniões, propostas e
contrapropostas pelo meio, foi possível finalmente chegar a um texto de Acordo de Empresa
consensual entre as partes.
O anterior acordo celebrado também com o SINTAP, não era revisto desde 2009, por
consequência da crise económica e financeira que se abateu sobre o país e das medidas de
austeridade e de congelamento salarial impostas durante quase uma década.
No texto final acordado entre as partes, consagra-se, entre outras coisas, uma revisão da
tabela remuneratória dos respetivos trabalhadores, através de um aumento significativo das suas
remunerações de base e da aplicação da remuneração complementar, bem como a manutenção e
consagração de outos direitos sociais.
Neste contexto, o SINTAP e a Praia Ambiente estão em condições de assinar no próximo dia
9 de julho, pelas 11h00 um novo Acordo de Empresa, em cerimónia oficial e pública a realizar nas
antigas instalações da Escola de Formação Profissional da Praia da Vitória, sitas na rua São
Salvador, da cidade da Praia da Vitória, convidando-se desde já os órgãos de comunicação social a
assistirem ao evento.
O SINTAP estará presente na pessoa dos seus dirigentes Francisco Pimentel e Orivaldo
Chaves.
Açores, 8 de julho de 2019
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