Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário
SNTSFvontade
de ferro - via do futuro
comunicado

ViaPorto nº 01/2022 de 23 Novembro

Em unidade defender a:
O SNTSF/FECTRANS apresentou uma proposta de revisão do AE da ViaPorto, com
propostas que visam a valorização dos salários e a melhorias das condições de
trabalho.
No conjunto das propostas apresentadas,
destacam-se:
Ü Tabela salarial - Actualização da tabela
salarial, acima da IPC, de modo a garantir na
globalidade 10% de aumento, garantindose 100€ por trabalhador.
Ü Subsídio de refeição - 10€
Ü Subsídio de condução - 0.05€/km
Ü Horário de trabalho – 35 horas semanais;
Ü Diuturnidades/Anuidades – Regime de
anuidades sem limite após a 4 diuturnidade.
A proposta inclui também um conjunto de
propostas de alteração do clausulado de
modo a melhorar o conteúdo do AE.
Ø Garantia do trabalhador em caso de
incidente/acidente:
Ø Propostas de melhorar toda a organização do
trabalho;
Ø 26 dias de férias e formas de sua organização;
Ø Passar para a tabela a parte variável do subsídio de exploração:
Ø Pagamento do subsídio de condução, do subsídio de transporte, trabalho extraordinário e
a media do trabalho nocturno nas férias e nos subsídios de férias e de Natal;
Ø Subsídio de escala – 100€ * Prémio de assiduidade – 100€ * Subsídio de Agente Único –
200€ * Prémio Mensal de Função – 25€.
Ø Direito ao transporte para os trabalhadores, cônjuges e ﬁlhos até aos 25 anos;
Ø Passar os Maquinistas do grupo B (Operacional II), para o grupo C (Operacional I).
Ø Passar os Agentes de Estação e Informação do grupo A (Operacional III), para o grupo B
(Operacional II).

SÃO REIVINDICAÇÕES COMUNS
A TODOS OS TRABALHADORES
LISBOA - Avenida Álvares Cabral, 19, 1250-015 Lisboa - Telef. 213 242 270 - email geral@sntsf.pt - Site www.sntsf.pt * PORTO - Rua Padre António Vieira, 195, 4300-031 Porto * COIMBRA - Urbanização
Panorama, Lote 1 – Loja 4 » Monte Formoso, 3000-446 Coimbra * ENTRONCAMENTO - Rua Abílio César Afonso, 23 r/c, 2330-096 Entroncamento * BARREIRO - Rua Almirante Reis, 68, 2830-326 Barreiro

Se quiser receber informação do sindicato por email, inscreva-se e, www.sntsf.pt

DISSEMOS NÃO À PROPOSTA
DE ESCALA DOS MAQUINISTAS

PASSAR DAS PROPOSTAS
AOS RESULTADOS
Não basta apresentar propostas, são
os trabalhadores que com a sua
dinâmica, a sua unidade e luta
conseguirão com que as propostas
passem a resultados que melhorem
os salários e as condições de
trabalho.
A valorização do trabalho e dos
trabalhadores, não nos vai cair do
céu, temos que a conquistar com
unidade e luta.

VALE A PENA SER SINDICALIZADO/A
O SNTSF/FECTRANS tens a garantia de:

√

intervenção de classe em defesa dos
direitos e interesses dos trabalhadores
e pela resolução dos seus problemas nos
locais de trabalho.

Perante os associados o SNTSF/FECTRANS
assegura:

√
√
√
√

apoio e intervenção num colectivo
unido, forte e solidário;
Iniciativa reivindicativa e de
contratação colectiva;
Apoio jurídico, de pré-contencioso e
contencioso, em caso de conflito
laboral;
Acesso a informação e formação
sindical e profissional;

Tivemos a oportunidade de analisar a
proposta que nos enviaram para uma
rotação de 4+2 na escala de
maquinistas e concluímos que a
mesma não é viável de ser aplicada,
por não ser vantajosa e segundo
porque penaliza mais a actual
organização do tempo de trabalho.
Manifestamos disponibilidade para
discutir formas da organização do
trabalho, mas não propostas em que a
administração ﬁcava com o poder de
deﬁnir quando é que o trabalhador
descansa ou não descansa.
No ofício enviado à administração,
terminámos reforçando a importância
de reduzir a carga horária diária e
semanal no máximo de 35 horas
sem perda de salário de forma a
existir uma melhor harmonização
entre a vida pessoal e proﬁssional e
neste caso especíﬁco prevenindo o
aumento de doenças proﬁssionais,
bem como o desgaste físico e
psicológico dos trabalhadores.

