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REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO AE I (06)
Realizou-se ontem dia 19 de Abril uma reunião com o CA conforme tinha ficado agendada.
Nesta reunião como é apanágio do Sindem coloca-mos vários pontos fundamentais para fazer
face às expectativas dos trabalhadores do ML, em encontrar uma plataforma de início á
negociação.
Assim começamos por enunciar antes da Negociação que:
- A retirada da denúncia do AE seria bem visto por todos e daria oportunidade a uma negociação
livre sem ”condicionalismos”.
- A reposição de efectivo nas áreas operacionais é Urgente
- A marca comercial de transportes (Transportes de Lisboa): Queremos a nossa identidade de
Metropolitano de Lisboa E.P.E.
- Material Circulante: O CA tem conhecimento que é recorrente a indisponibilidade de material
em armazém necessário para as devidas reparações, levando a uma imobilização em oficina
excessiva de até seis dias para a sua conclusão?
Assim e pelo número diminuto de Material Circulante, só pode ser retirada da exploração uma
nova composição quando estiver reparada a que se encontra em oficina…
Em consequência pensamos que não está a ser prestado um bom serviço aos passageiros…
- Lista dos trabalhadores em mobilidade:
Há pessoas que continuam ainda á espera de serem contactadas e outras que já foram, mas que
existe problemas com sua colocação.
- Actas das reuniões passadas: Pecam por tardias e também são demasiado sintéticas nas nossas
intervenções.
- Conforme já tinha sido abordado pelo Sindem na reunião passada voltamos a questionar a
posição da Empresa: quem vai ser indigitado “responsável” a receber os trabalhadores que
desejarem fazer as contas ao 1,5 “Complemento de Reforma”, com o cruzamento das
penalizações das novas regras da S.S para poderem passar á situação de reforma antecipada.
Negociação:
Apresentou-se como resposta á proposta do CA na última reunião uma proposta conjunta:
- Vigência do AE: Para mais 60 meses conforme o previsto na Lei.
- Avaliação de Desempenho: A atribuição de dois pontos a todos trabalhadores nos anos em que
os processos de avaliação não foram concluídos.
- Subsídio de Refeição: Inclusão de parte deste subsídio no vencimento base.
- Prémio de Assiduidade: Inclusão de parte deste subsídio no vencimento base.
- Reiteramos a proposta sindical comum anteriormente apresentada.
O Sindem alem disto também acrescentou estar disponível para negociar a integração no AE da
Prevenção.
O CA depois de tomar nota de tudo o que foi dito começa por assumir um erro na interpretação
do pagamento do subsidio de Natal e apresentou um documento do Ministério da Finanças,
onde é claro que o pagamento do subsidio deste ano vai continuar a ser pago em duodécimos.
Quanto á lista de mobilidade está a fazer o possíveis para resolver este problema e contactar as
pessoas que faltam.
Da denúncia do nosso AE vai falar superiormente sobre esta questão; mantendo-se disponível
para negociar e gostava que seguíssemos o método apresentado, ficando agendado a próxima
reunião para dia 04 de Maio.
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