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4ª REUNIÃO REGULAMENTO DE CARREIRAS (19)

No passado dia 24 abril realizamos a continuação das reuniões suspensas do regulamento
de carreiras – O porquê desta marcação!? O Sindem dia 12-04-2018 na reunião com
Ministro do Ambiente que é do vosso conhecimento, denuncia a suspensão desta mesa
negocial (regulamento de carreiras) que fosse dado um sinal positivo aos trabalhadores, e
teve como consequência este agendamento por parte da Empresa.
Ainda antes da O.T. o SINDEM colocou algumas questões:
1 – Para quando a entrada do trabalhador em falta dos primeiros 10 trabalhadores para
a área da manutenção?
2 –Para quando a entrada dos 23 trabalhadores para a manutenção e os 30 trabalhadores
para as estações?
A estas questões tivemos as seguintes respostas: 1ª está concurso aberto para a admissão
e a 2ª questão aguarda instruções da tutela” autorizações”.
No seguimento da reunião a Empresa entrega uma proposta onde se resume:
1º - Propõe a criação novamente do “agente comercial” três profissões numa ATs; OCs e
Fiscais.
Deixando cair a bolsa trabalhadores que constava na ultima proposta e mantem a ficha
de funções e qualificação na entrada o nível 03.
2º - O Acréscimo de um nível de qualificação (nível 12) na carreira de manutenção para
todas as categorias; na carreira operação e comercial só a categoria de maquinista e sem
estranheza a contemplar a nova categoria “agente comercial” deixando as restantes de
fora.
O Sindem vai discutir a proposta internamente e a posterior vai reunir com as restantes
Sindicatos para se chegar ou não a uma contraproposta a apresentar á Empresa.
Mas o Sindem não deixou de demostrar logo a preocupação desta proposta da forma da
sua apresentação de pecar por defeito em varias vertentes e tivemos como resposta que
era uma proposta aberta e não fechada.
Ficou agendada uma nova reunião para o dia 11 de maio 2018.

ADERE AO SINDEM JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Lisboa 26 de abril de 2018
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