
Av. António José de Almeida, nº22  1049-009 -Lisboa  213 242 270  213 424 843 @- geral@sntsf.pt www.sntsf.pt

Terminou uma primeira ronda sobre as propostas em discussão na negociação do Acordo de
Empresa da ex. CP-Carga, hoje Medrail/MSC, tendo o Sindicato assumido a seguinte posição:

 Não se pode negociar o futuro sem ter em conta o passado e as matérias que estão em
contencioso com a administração, nomeadamente:

o Colocação dos trabalhadores nos índices de vencimento a que teriam direito,
caso não tivesse havido a suspensão das regras de evolução nos ternos do
Orçamento do Estado, com efeito a 1 de janeiro passado;

o Reposição do Acordo de Empresa em vigor, das cláusulas referentes ao
pagamento do trabalho extraordinário em dia de descanso semanal e feriado, já
que enquanto empresa privada, a Medrail/MSC deixou de estar abrangida pelos
constrangimentos do decreto lei133/2013;

 Que seja implementado um aumento intercalar dos salários, já que este é um
processo que se pode arrastar e, é preciso alterar a situação dos trabalhadores
desta empresa, que é, estarem a trabalhar em 2016 com salários de 2009.

Consideramos que este aumento intercalar dos salários até à obtenção de um acordo final
impõe-se e deve ser o tema da primeira reunião após férias, dia 8 de Setembro.

Este objectivo só se consegue se houver a mobilização dos trabalhadores a partir dos
locais de trabalho e o SNTSF/FECTRANS convida todas as organizações em negociação
com a empresa, que se juntem a nós nesta reivindicação e, que caso na primeira reunião
a administração continue a fugir a esta necessidade, se assuma a luta pela melhoria dos
salários.

A ADMINISTRAÇÃO PRETENDE TER UM ACORDO?

Nesta primeira ronda, constatou-se uma forte divergência quanto aos conteúdos das propostas, já que
o objectivo central do texto da administração e:

Aumentar o horário de trabalho para 60 horas semanais, 12 horas diárias;
Criar bancos de horas;
Reduzir os custos de trabalho e a remuneração dos trabalhadores;
Acabar com direitos dos ferroviários desta empresa; …
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Contrapropomos que é necessário valorizar o trabalho e as profissões; reduzir
progressivamente o horário de trabalho e manter os direitos dos ferroviários, pelo que a
proposta da administração tem que ter alterações profundas, caso queira efectivamente ter um
acordo.

Pela parte do SNTSF/FECTRANS há todo o empenho em obter um acordo, mas um acordo
não significa um retrocesso nas relações de trabalho e colocar os trabalhadores a trabalharem
mais horas e a receberem menos e, assim, esperamos que na reunião de 8 Setembro, a
administração dê mostras de que quer um acordo.

DIREITOS SÃO PARA DEFENDER
Na discussão que estamos a fazer na Medrail/MSC temos colocado que os direitos
dos trabalhadores consignados no AE da CP em vigor, quer sejam remunerações,
quer seja o complemento de doença, a duração das férias, as dispensas trimestrais
e o direito ao transporte entre outros, têm que fazer parte do novo AE.

Relativamente ao direito ao transporte, após a conclusão do processo na CP,
enviámos à administração da Medrail/MSC uma cópia do novo Regulamento,
reivindicando que o mesmo se aplique nesta empresa, já que seria o direito que os
trabalhadores teriam, caso o governo não privatizasse a CP-Carga.

Nesta negociação está por um lado a posição da Medrail/MSC que quer ter mecanismos para
gerar lucros para o acionista e a posição do SNTSF/FECTRANS, o Sindicato da CGTP-IN na
empresa, que visa a melhoria das condições de vida e trabalho.

Os trabalhadores não querem ver os horários aumentados e as retribuições diminuídas, por isso
só há um caminho, a ampla mobilização em torno da posição sindical defendida pelo
SNTSF/FECTRANS.

O património de direitos que aos trabalhadores pertence, é o fruto da luta de gerações
de ferroviários, tudo foi conquistado pela luta e, neste processo não será de maneira
diferente.

DÁ FORÇA À TUA LUTA, SINDICALIZA-TE NO SNTSF/FECTRANS

SNTSF/ FECTRANS, o sindicato da CGTP-IN de todos os ferroviários


