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 Lisboa, 19 de janeiro 2022                                                                    A Direcção 

 

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DO AEI E AEII 
 

Finalmente procedeu-se hoje às assinaturas do AE I e II. 

 

Reconhecemos que foi um processo difícil e desgastante para todos nós, 
Trabalhadores e representantes dos mesmos, que nos obrigou a muitas lutas, 
plenários, greves e deslocações aos Ministérios.  

Tiramos daqui uma primeira conclusão, hoje, tal como no passado os 
Trabalhadores corresponderam, aos apelos e lutaram pelo seu Acordo de 
Empresa. 

Assumimos que ficámos aquém das nossas expectativas e necessidades, mas a 
situação sanitária provocada pelo SARS-COV-2, continuou a dificultar-nos, o 
raio de ação, o que foi muito bem aproveitado pela Administração espaçando até 
ao limite as reuniões negociais, mantendo-as quase sempre em videoconferência. 

Incompreensões, desmotivações são caraterísticas destes processos 
complicados, contudo não podemos deixar de valorizar o que conseguimos 
mesmo na reta final. 

Assim valorizamos: mais um ano de vigência dos nossos Acordos AEI e II; a 
inclusão da figura de prevenção no AE I; a unificação dos níveis de entrada entre 
os trabalhadores da carreira da exploração e da manutenção; a abolição da 
categoria de auxiliares de serviços e a reclassificação destes trabalhadores em 
técnicos auxiliares, abrindo assim a sua carreira técnica. 

E por fim como ato de gestão, na impossibilidade do aumento direto na tabela 
salarial, por impedimento da Tutela Financeira, a atribuição de 1 ponto extra a 
todos os trabalhadores, no processo de avaliação de 2021, promovendo que todos 
vejam no imediato, ou num espaço de tempo mais curto a sua subida de nível. 

Sobre esta matéria aproveitamos para informar que estes acertos serão refletidos 
no vencimento de Fevereiro com retroativos a 1 de janeiro de 2021. 

Hoje é o dia de encerrar finalmente este processo, criando toda a unidade na 
ação, para iniciarmos em força e determinação o processo negocial de 2022, para 
o qual aguardamos a marcação reunião protocolar em breve! 

O caminho faz-se caminhando! Juntos ultrapassaremos todos os desafios 
que se prepararem ou preparam para colocar no nosso caminho… 

Com confiança, mantenham-se atentos, o STRUP continuará a informar 
todos os desenvolvimentos e estará como sempre na linha da frente em 
defesa dos Trabalhadores 
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