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As Organizações Sindicais                                                                                         04/07/2022 

 
INFORMAÇÃO CONJUNTA  

REUNIÃO NEGOCIAÇÃO COLECTIVA. 
 

Realizou-se hoje a oitava reunião do processo negocial do AE I. O Presidente do Conselho 
de Administração, iniciou a reunião apresentando a resposta à missiva que foi enviada na 
passada sexta-feira sobre os problemas da DOP, onde disse perentoriamente que neste 
momento a proposta tinha sido retirada, uma vez que o “timing” para a negociação já tinha 
passado.  
 
As Organizações Sindicais sobre esta matéria, lamentaram a posição da Empresa e reiteram 
que uma negociação séria não pode estar condicionada à realização dos eventos especiais.  
 
Iniciou-se a continuidade do trabalho de análise à proposta apresentada pela Empresa que 
começou por reiterar a necessidade de alterar alguns artigos do Manual de Procedimentos 
sobre Faltas e Ausências com o intuito de aproximar essas matérias ao regime legal e em 
alguns casos, ir até mais longe, do que se encontra plasmado no Código de Trabalho. 
 
Nesse sentido apresentou alterações aos artigos 1, 2, 3, e 10 do anexo V (Manual de 
Procedimentos sobre Faltas e Ausências). 
 
Sobre estas alterações as Organizações Sindicais, manifestaram a sua total discordância 
para com as propostas apresentadas, transmitiram que isto não é forma de negociar, 
salientam que uma vez mais a Empresa não está disponível para ir ao encontro das 
necessidades dos Trabalhadores, estando apenas disponível para retirar direitos 
consagrados no nosso Acordo de Empresa.  
 
Foi também recordado pelas Organizações Sindicais que existem mais propostas para serem 
discutidas e essas sim, vão ao encontro das necessidades dos Trabalhadores, porém a 
Empresa continua sem ter disponibilidade para as negociar. 
 
A Empresa mais uma vez reiterou a proposta que apresentou no passado dia 7 de junho 
mantendo os 0,9% de aumento salarial e um ano de vigência, o pagamento escalonado dos 
km´s e alterações ao clausulado do AE em vigor. 
 
Sobre o Passe Metropolitano o Presidente do C.A., informou que este assunto é muito 
complicado de resolver e que a TML ainda não chegou a nenhum consenso sobre a forma 
de resolução. 
 
Foi ainda a Empresa questionada sobre as seguintes matérias: 

Ø Avaliação de desempenho, ao que a empresa respondeu que o processo está quase concluído 
que os processamentos irão ocorrer no corrente mês.  

Ø Critérios de assiduidade a aplicar no curso de maquinistas, sobre esta matéria voltou o 
Presidente do C.A. a informar que a decisão está tomada e não será alvo de correcção.  

Ø Manual de Vestuário de Trabalho e a forma retrograda como estão escritas algumas 
cláusulas, sobre esse ponto a Empresa diz que existe a necessidade de criar um "Dress 
Code” logo o mesmo está plasmado neste manual.  
 
A próxima reunião ficou agendada para 18 de Julho.  
 
MANTÉM-TE INFORMADO!!! 
LUTA PELOS TEUS DIREITOS!!! 


