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REUNIÃO BALANÇO DO ANO 2016 (11)

Conforme agendado realizou-se ontem uma reunião com o CA.
O CA iniciou a reunião dando alguns esclarecimentos:
1- Em 2016 transportamos mais 9% passageiros em relação a 2015.
2- Concurso Interno para 30 vagas na DCO já foi iniciado na passada Sexta-feira.
3- Na Área da Manutenção está ser reposto graduamentos o stok das diversas matérias
em armazém que se encontravam em falta; também a chegada de 50 rodas dos
comboios e está previsto para a semana mais 100.
4- Falta de bilhetes (período de contingência) informa o fim do período de contingência.
5- Estações de Arroios e Areeiro já esta em andamento os processos de para execução de
trabalhos necessários para por funcionamento estas estações em pleno.
O SINDEM colocou algumas questões que entendemos ser importantes para dar continuidade
ao clima social que nos encontramos:
1- A Importância das atas das reuniões anteriores para assinar.
2- Regulamento de Carreiras / Avaliação Desempenho: urgente a marcação de reunião
para em conjunto encontrarmos forma de resolver este problema.
3- Concursos de pessoal: Quantos já passaram a fase seguinte?
4- Na área da manutenção voltamos a salientar a falta de efetivos.
5- Os trabalhadores que fora deslocados das instalações do ML, para quando o seu
regresso?
6- Lista dos disponíveis quando podemos fechar este capítulo
7- Seguro de saúde/seguro acidentes de trabalho qual o ponto da situação
8- Qual a posição do CA em relação ao pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores
que marcaram 4 dias de férias em janeiro?
9- Em relação ao plano de férias DOM apresentado aos trabalhadores encontraram-se
várias discrepâncias como exemplo o não contemplar a letra (P).
10- Qual o conhecimento da atribuição de tolerâncias de ponto Natal/fim de Ano

As questões levantadas o CA respondeu:
- As atas das reuniões vão ser entregues ate ao final do mês para a sua assinatura.
- Quanto á resolução do Regulamento de Carreiras / Avaliação Desempenho vai falar com a
responsável RH para encontrar agenda para reunir com os Sindicatos se possível antes do
fim do mandato.
- Até esta data já foram chamados cerca de 800 á prova de Inglês onde alguns vão passar
para a fase seguinte psicotécnicos; onde realçou “ a total imparcialidade e sem favoritismos
nesta seleção, disse”.
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- Nas contratações continuara agir conforme o combinado apos esta seleção para áreas da
DCO/DOM a seguir será na área da Manutenção como nos sempre defendemos.
- Com a nova administração em Janeiro ira haver um período de transição que pode ir ate
aos 90 dias e nesse período será feita a colocação dos trabalhadores deslocados.
- Em relação a lista dos disponíveis encontram-se ainda alguns por resolver sendo estes que
levantaram algumas exigências mas vai tentar ultrapassar.
- Seguro de saúde / seguro acidentes de trabalho ira se manter o que esta atualmente
contratualizado e já foi aberto concurso para as novas seguradoras; e acrescentou deu início
aos concurso para o refeitório e máquinas de sólidos e líquidos.
- Os trabalhadores que marcaram no mínimo 4 dias de férias para janeiro 2017 receberão
na primeira semana de 2017 o respetivo subsídio de férias; os trabalhadores que têm férias
em Janeiro marcadas pelo plano férias vão receber em Dezembro.
- Ao plano de férias DOM apresentado ira analisar o assunto.
- Em relação as tolerâncias vai proceder de acordo com as diretrizes Tutela (Governo).
Em suma podemos concluir que apesar de termos já encontrado conjuntamente a resolução
de alguns problemas na nossa Empresa, ainda á matérias que vão ficar para resolução
futura, que pensamos vir a ser resolvida muito brevemente, mas vamos aguar a chegada do
novo CA para prosseguirmos.
Portanto o Sindem vai continuar a defender os interesses dos seus associados e dos
trabalhadores em Geral, apesar da nova conjetura administrativa que se avezinha a janeiro
próximo.

ESTAMOS ATENTOS
ADERE AO SINDEM!
JUNTOS SOMOS SEMPRE MAI FORTES

A Direção

Lisboa 13 de Dezembro de 2016

_____________________________________________________________________________
APARTADO 6093 – E.C. LUMIAR 1601-901 LISBOA TEL./ FAX 217980609 Fax INT 4717
sindem.direccao@gmail.com

www.sindem.pt

