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REUNIÃO PREPARATÓRIA DE INICIO DE NEGOCIAÇÃO AE I (03)
Ontem, dia 10, teve lugar uma reunião com o novo CA do ML, tendo o seu representante,
relativamente às questões anteriormente colocadas pelas ORTs do ML, informado o seguinte:
1 – Quadro da mobilidade: está a efectuar diligencias no sentido de ouvir individualmente cada
trabalhador analisando, caso a caso, a possibilidade de regresso à área de partida desses
trabalhadores.
2 – Fardamentos: Está suspenso o processo, para corrigir os problemas com os equipamentos;
3 – Comando e fecho de portas do material circulante: Vai agir para a instalação futura.
4 – Posto de tração de São Sebastião: 2º feira vai visitar o local a fim de poder criar as condições
de higiene e segurança laborais necessárias;
5 – Estação da reboleira: Vai convidar as ORTs com a representação da tração para visitar esta
estação (que é mesmo para “abrir”) a fim de conjuntamente serem analisadas soluções para
algumas questões;
6 – Transporte dos familiares dos trabalhadores e reformados: Está disponível, segundo afirmou,
para analisar, no quadro das negociações, a possibilidade de reposição do direito ao transporte;
7 - Injustificação do tempo para o plenário: Vai tratar do assunto para a próxima semana;
8 - Contratações: O CA está disponível, desde que seja tida em conta a massa salarial do ano
anterior; na área da manutenção, irá resolver a situação de dois contratados, já em março e
seguidamente analisarão a de outros trabalhadores em idêntica situação;
9 – Mapa de férias na tração: ficou para resolução posterior;
10 – Negociação do AE I: irá apresentar uma proposta nova, ignorando a já apresentada pelo CA
cessante; isto também para o AE II em mesas negociais diferentes.
O SINDEM, em resposta ao CA, salienta algumas questões:
- Afirma que as expectativas estão elevadas nos locais de trabalho!!!
- O transporte gratuito dos familiares dos trabalhadores e reformados é, na nossa opinião, da
elementar justiça, bastando uma decisão do CA para ativar os Chips, sem necessidade de
aguardarmos o novo Orçamento de estado.
- O SINDEM também alertou o CA para que, independentemente da nova proposta, NÃO se
esqueça do documento já entregue conjuntamente com as outras ORTs no passado dia 15 de
janeiro, relembrando também a proposta de revisão do AE 2016 entregue no final Out. 2015.
Assim, destacamos algumas reivindicações constantes do documento conjunto, apresentado na
reunião dia 15 de janeiro, de apresentação do novo CA, como sejam: “a reposição do valor do
pagamento do tempo suplementar e feriados de acordo do AE (clausula 20 e 24); o
descongelamento do regulamento de carreiras e das anuidades e, por último, reiteramos a
nossa proposta conjunta de revisão global do AE I.”
- Para quando o fecho dos processos de avaliação pendentes e a respetiva entrega dos mapas
de avaliação aos Sindicatos, conforme está no AE I?
Relembramos o CA da premência da reposição de efectivo, em todas áreas operacionais
deficitárias, destacando o mau serviço prestado na área da DCO.
E questionamos a idoneidade do CA da altura, que não assinou o acordo de revisão do AE I 2011,
supostamente por falta da aprovação tutelar, o qual continha a alteração da vigência do AE I
para Dezembro de 2019, além de outras matérias.
O CA depois de tomar nota do que foi dito, acrescentou que irá ser enviado na próxima sexta
feira, o plano de férias dos maquinistas e as outras questões levantadas serão analisadas na
próxima reunião, em 9 de Março, data que de imediato nós questionamos por ser tão espaçada
no tempo!!! Respondendo o CA falta de agenda!!!
A Direcção
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