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REUNIÃO (Final) DE NEGOCIAÇÃO AE I (10)

Conforme nossa informação, na passada sexta-feira dia 11, teve lugar a reunião de negociação
que, por motivo de força maior, fora alterada de dia 09/11 pelo CA.
Havia a expetativa para esta reunião que o CA apresentasse a proposta consolidada com acordo
de ambas as partes para a assinatura e sua publicação em BTE, mas antes, começou por nos
informar que tinha três assuntos:
1- Assim informou que a conclusão da negociação do nosso AE não iria ser concluída nesta
reunião por este CA entender que a administração deve estar presente na sua
totalidade, o que para esta reunião não foi possível.
2- Sobre o recrutamento de futuros trabalhadores, informa que já está em marcha o
processo externo das trinta vagas, embora com alguma morosidade devido à entrada
de 1535 candidaturas, “segundo disse”. Mas espera que até ao final do ano, este
processo esteja resolvido. Também vai diligenciar, nas próximas duas semanas, pela
abertura dos concursos internos necessários para a progressão interna para estas vagas.
3- Da avaliação de desempenho referente ao ano 2016 e aos quatro anos anteriores, ficou
o compromisso de, após a assinatura do acordo voltar a discutir este assunto.
O SINDEM, por sua vez, salientou:
1- A importância da entrega do documento final de revisão parcial do AE I, acordado por
ambas as partes.
2- A urgência da reposição de efetivos nas diversas Áreas da Empresa, DOM, DCO, assim
como a DMM.
3- Quanto à avaliação desempenho/regulamento de carreiras e o seu descongelamento,
entendemos que se devem agendar reuniões para este efeito - não deixámos, a este
respeito, de mencionar a exemplar colaboração por parte dos trabalhadores nos
desafios cada vez mais exigentes colocados pela Empresa nos últimos meses. Sendo
assim urgente o encerramento deste capítulo, pela expetativa criada aos trabalhadores
até agora.
4- Reiterámos a nossa posição na defesa da criação do Fundo de Pensões, a inclusão da
prevenção/regulamentação no AE I, descongelamento das anuidades e aumento
salarial.
5- Informámos também o CA da importância de reposição dos stocks em armazém, uma
vez que continuam imobilizados cerca de 20 comboios, a aguardar reparação. Assim,
questionou-se da previsão da chegada dos novos rodados, como também os
equipamentos afetos ao fecho de rede que já se encontram no tempo limite de duração
(15 anos) e com diversas avarias.
6- Questionámos o CA da urgência do início das obras de alargamento da estação de
Arroios, que é essencial para a circulação de seis carruagens nesta linha (Verde).
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O CA, depois de tomar nota das nossas questões, informou que, quanto aos “rodados”, parte
da encomenda vai chegar esta semana e os restantes, até perfazer as 500 unidades
encomendadas, vão chegar nos próximos três anos; quanto aos equipamentos de fecho de
rede, está a par da situação; sobre a estação de Arroios irá ser lançado, até Dezembro, o
concurso para a execução das obras, tendo em vista o seu início em Junho/Julho 2017.
Já no final, admitiu que hoje existe melhor clima social na Empresa e marcou a próxima
reunião para 12 Dezembro, para análise das restantes matérias.

Na data da passada segunda-feira dia 14 Novembro recebemos, como acordado nesta
reunião, o documento final de revisão parcial do AE I, o qual se anexa ao presente
comunicado.
Hoje teve lugar à sessão formal da assinatura deste acordo, com a presença do Presidente
e restante CA.

Estamos pois, a fechar este importante capítulo, mas não vamos deixar de continuar a
defender as nossas reivindicações em prol da melhoria das condições de trabalho e
manutenção da nossa Empresa Entidade Publica Empresarial.

O SINDEM não tem dúvidas que este é o caminho para alcançarmos compromissos
conjuntos, para alguns pode não ser o melhor mas temos a certeza que foi o possível.

JUNTOS FAZEMOS SEMPRE A DIFERENÇA!

ADERE AO SINDEM!

A Direção

Lisboa 16 de Novembro de 2016
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