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REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO AE I (07)
Ontem dia 4 de Maio realizou-se mais uma Reunião de Negociação para a Generalidade dos
Trabalhadores do ML.
O SINDEM depois de colocar novamente as questões mais prementes já enunciadas nas
Reuniões passadas acrescenta que:
- Há Trabalhadores com restrições médicas a serem pressionados a executar trabalho além do
aceitável.
- Reposição do efectivo tem que passar por todas as áreas operacionais incluindo a Manutenção.
- Processos de corte do complemento de reforma: A Empresa recorre de todas as decisões.
NEGOCIAÇÃO:
Salienta novamente:
- A denúncia do AE deve ser retirada pelo que já dissemos anteriormente, e agora mais ainda
reforçadas peladeclarações prestadas pelo 1º Ministro.
- Marca de transportes de lisboa deve acabar e prosseguirmos só como METROPOLITANO DE
LISBOA EPE.
- Os Processos de Avaliação de Desempenho pendentes tem que ser finalizados conforme AE e
assim como a sua reposição.
- A inclusão da Prevenção no AE.
- Atualização do valor do subsídio de transporte conforme Acordado na negociação do AE de
2011.
O CA depois de fazer o seu discurso habitual de contenção orçamental apenas nos trás de novo
que tem condições para retirar a denuncia desde que haja um compromissos por parte dos
sindicatos para continuar a negociar; e também está a ser feito um estudo para “autonomizar”
as Empresas da transporte de Lisboa.
O SINDEM ainda está disponível para negociar e reafirma que á matérias que não implicam
necessariamente o aumento da despesa ao ML. Assim e apesar da lentidão do CA para negociar
até á data o SINDEM continua na actual pseudo negociação até á próxima reunião agendada
pelo CA para 07 de Junho de 2016.
A UNIÃO FAZ A FORÇA !
ADERE AO SINDEM !
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