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Aos trabalhadores da Transtejo e Soflusa

NA UNIDADE A FORÇA
DE QUEM TRABALHA!

Comunicado 31 Março 2021

INÍCIO DO PROCESSO NEGOCIAL

A empresa ve io dar razão aos
S i n d i c a t o s d a F E C T R A N S e
comprometer-se com o acerto da
diferença no processamento dos
salários de abril 2021.

Tendo ficado definido que nas
próximas fases da integração do
prémio, serão considerados os valores
do mês a que a assiduidade respeita.

Os Sindicatos da FECTRANS em devido tempo manifestaram o seu desacordo na forma de
aplicação da referida integração, ou seja, o prémio pago em outubro de 2020, já com os novos
valores, deveria ter como base os valores
de setembro.

Tendo no ano de 2020 um aumento salarial abaixo do esperado e desejado, embora

o início do processo de integração do subsídio de assiduidade, tenha constituído

um importante ganho para os trabalhadores com vários recursões imediatas na

retribuição mensal, defendemos que este ano terá de haver ganho efectivos nos

salários dos Trabalhadores.

Realizou-se na passada 4º-feira dia 24 de março, a segunda reunião de revisão
do AE da Empresa.

O compromisso assumido pela empresa é de na próxima reunião dia 07 de abril,

mesmo que ainda não tenha resposta dos Ministérios, avançar nas negociações

das restantes matérias de clausulado, onde a empresa tem autonomia para

negociar.

Fomos informados que a empresa ainda não recebeu instruções dos Ministérios

(Ambiente e Finanças), para a negociação das matérias pecuniárias, apesar de o

já ter solicitado aos referidos.

Nesta reunião foi colocado como ponto prévio algumas matérias nomeadamente a
integração dos 25 % do premio de assiduidade.
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