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RETOMADA A NEGOCIAÇÃO
EXIGÊNCIAS MANTÊM-SE

Foi retomado o processo de negociação colectiva, sem que nesta reunião, a administração respondesse
às reivindicações sindicais colocadas na última reunião antes de férias e que são:

 Colocação dos trabalhadores nos índices de vencimento a que teriam direito, caso não tivesse
havido a suspensão das regras de evolução salarial prevista no AE e RC em vigor;

 Reposição do AE nas cláusulas do pagamento do trabalho extraordinário, trabalho em dia
de descanso e feriado;

 Implementação de um aumento intercalar no salário até à conclusão do processo de
negociação da nova contratação colectiva.

No entanto, a administração entregou um novo documento de trabalho referente ao clausulado do AE,
em que deixou cair as matérias problemáticas da organização do tempo de trabalho (banco de horas,
adaptabilidades, etc.) que visava aumentar o horário de trabalho e reduzir os salários.

Este novo documento não é susceptível de acordo como está, mas se houver vontade da administração,
e entender que os trabalhadores querem ver melhoradas as suas condições de trabalho e salariais, o
processo pode avançar depressa. Queremos chegar a um acordo, mas que o mesmo não seja um
retrocesso nas actuais relações de trabalho.

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO AGORA?

O actual texto de trabalho da administração tem por base aquilo que é aplicado na CP-
CARGA/MEDRAIL/MSC, no qual a empresa propõem algumas alterações, ainda numa tentativa de
poderem ter um aproveitamento maior dos trabalhadores, sem pagarem mais.

Questão que destacamos, para além dos valores salariais que consideramos insuficientes:

Locais de trabalho – A administração propõe a criação de áreas geográficas, que depois têm
implicação com as deslocações, o que origina que, apesar de proporem o aumento do valor desta, os
trabalhadores passem a receber menos;

Horário por escala – Manter o regime actual, com a excepção do computo ser na média de 16
semanas;
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Trabalho nocturno – Ser considerado apenas entre as 22 e as 7 horas;

Descanso semanal – Possibilidade de os dias de descanso serem gozados separadamente e, uma
proposta nova de um dia de descanso suplementar sempre que haja 4 dias consecutivos de horários
de 10 horas;

Férias – a administração insiste na redução de 3 dias de férias e continua a omitir as dispensas
quadrimestrais;

Diuturnidades – Para além do valor insuficiente, continua a proposta de ser um direito para os actuais
trabalhadores;

Pagamento do trabalho extraordinário – No documento é reposto o pagamento do trabalho
extraordinário nos valores do actual AE;

Prémio de Assiduidade – proposto um prémio de assiduidade aos trabalhadores, com excepção dos
trabalhadores em comissão de serviço e os que recebam prémio de condução, com valor de 4,41€;

Prémio de circulação – para o pessoal circulante igual à Retribuição diária vezes o índice de
retribuição a dividir por 700;

Prémio de condução – Pela formulação da proposta pode-se deduzir que será pago apenas quando o
maquinista conduzir em situação de agente único;

Prémio de Produção – a pagar aos Operadores de Produção – (fusão do Operador de Apoio e
Operador de Transporte), no valor de 2,50€.

Estes temas serão objecto de discussão nas próximas reuniões e, temos que continuar numa
discussão permanente com os trabalhadores, para manter a mobilização para se agir de
imediato, caso as negociações bloqueiem.

Acompanhamento dos comboios PRIORIDADE AO OPERADOR DE APOIO

Numa reunião realizada na passada sexta feira com a administração, manifestámos o nosso protesto,
pelo facto de acompanhamento de comboios estar a ser feito por outros agentes, havendo operadores
de apoio sem ocupação.

Da parte da administração foi dito que, a posição é de prioridade no acompanhamento de comboios
ser feito por Operadores de Apoio e, só por outras categorias, que nos termos da contratação colectiva
o possam fazer, quando não os haja disponíveis e sempre que salvaguardada as condições de
segurança.

Perante isto, só reclamamos que intervenham para resolver as situações em que a prioridade não é
esta.

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

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


