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Informação nº3/2021 

Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 

REUNIÃO SEM NEGOCIAÇÃO 
 

Realizou-se hoje a primeira reunião sobre o processo negocial do AEI para o Ano 2021, 
apresentando três pontos prévios: 
 

 Lamentando o facto de o CA não ter respondido formalmente as propostas 
apresentadas pelo STRUP/FECTRANS, na reunião do grupo de trabalho sobre a 
COVID-19, independentemente de verificarmos que algumas delas estão a ser 
implementadas. 

 Quanto ao facto de a empresa não estar a pagar aos trabalhadores que se encontram 
quer em isolamento profilático á espera do resultado do exame ou mesmo quando esta 
a cumprir a quarentena obrigatória, o Prémio de Assiduidade e por consequência ficam 
sem o bónus de assiduidade, utilizem ou não o crédito das 20 horas anuais, 
consideramos desde a primeira hora a situação injusta, considerando que muitos dos 
casos foram em contexto laboral, ou seja, se os trabalhadores cumprirem o dever cívico 
de ficar em casa serão penalizados. 

 Por último relembramos que as escalas na área da DOP, continuam a contemplar 
sistematicamente deslocações entre linhas dos trabalhadores, quando na última 
reunião sobre a COVID-19 o Presidente do CA assumiu exactamente o contrário.   

 
Sobre a proposta em concreto o CA informou, que a empresa atravessa uma grave situação de 
tesouraria, estando a sua receita mensal abaixo dos 40% por comparação com o ano anterior, 
recorrendo mensalmente a ajudas do estado para fazer face a despesas de tesouraria.  
Transmitiu ainda que a proposta Sindical teria um impacto de 14% de aumento na massa 
salarial, que seria irrealista face á situação socioeconómica actual que o país atravessa.   
 
O presidente o CA concluiu não existirem condições para fazer qualquer tipo de aumento 
salarial este ano, assim como para continuar o processo negocial, enquanto subsistir o actual 
estado de emergência.  
 
O STRUP/FECTRANS, relembrou que os trabalhadores do ML desde o início desta situação 
estiveram sempre na linha da frente e que a operação do ML nunca sofreu redução da oferta, 
assim repudia veementemente esta atitude de recusa negocial por parte do CA. 
 
Reafirmamos que o CA não pode vedar o direito á livre negociação colectiva, recordando que o 
Metropolitano, tem todas as condições tecnológicas para manter as reuniões, cumprindo com 
todas as normas segurança que o momento impõe. 
 
Afirmámos que na proposta entregue para negociação existem cláusulas sem qualquer 
expressão pecuniária, então poderão ser essas as matérias para iniciar a negociação.   
 
O Ministro do Ambiente e Ação Climática, elogiou ontem os Trabalhadores do ML por vídeo 
afirmando que estes são essenciais, importa agora o seu reconhecimento na prática.    
 
A próxima reunião será realizada no dia 10 de Março, pese embora o STRUP/FECTRANS  
tenha sugerido uma reunião ainda em Fevereiro. 
 
MANTÉM-TE INFORMADO, A TUA OPINIÃO É IMPORTANTE NA DEFESA DO 
NOSSO AE!!! 


