Sindicato da Manutenção do Metropolitano
SINDEM
_________________________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÃO (29)
Ontem dia 30/01/2019 realizou-se uma reunião de Regulamento de Carreiras com a
responsável pelo RCH na representação do CA, e os Sindicatos do AE I.
Esta reunião resumidamente caracterizou-se por a Empresa, depois de uma introdução
demagógica reiterar a sua proposta inicial da criação de uma nova categoria profissional
para a Área da DCL (três em um, AT + OC + Fiscal) deixando de fora a valorização das
restantes categorias deste regulamento de Empresa (que contraria a nossa proposta
conjunta entregue no passado mês de junho) com apenas duas alterações:
Para o ingresso na nova categoria na carreira de Operação e Comercial, e para o
ingresso de Novos Oficias na carreira de Manutenção, a entrada no Nível 4.
O Sindem além argumentar que esta reunião pareceu só para marcar o ponto ainda
dentro de janeiro como tinha ficado acordado entre as partes negociadora; Não
concordou que a Empresa continue só virada para uma área em especial deixando de
fora todas as outras.
Reiterou que abertura nos topos de carreira seria motivadora a negociação.
Para a área da Manutenção não concorda-mos que se continue a minimizar estes
profissionais, quando é sabido por todos, que estes têm de preencher uma série de
competências externas antes de ingressarem na Empresa.
Em resposta ao referido acordo de Paz Social o Sindem argumentou que o acordado é
nas matérias assinadas em AE I (reposição salarial e um Ano de vigência) se a Empresa
Impuser algo contará sempre com a Greve se necessário!
O Sindem não vai baixar os braços, e como Sindicato de todos os Trabalhadores do
Metropolitano de Lisboa, vai defender todos por igual.
Vai ser discutido com as Organizações Sindicais Presentes nesta reunião uma resposta
conjunta a entregar na próxima reunião, agendada para 20 de fevereiro.
Já no fim da reunião e como ponto fora da ordem de trabalhos, questionamos a
representante do CA sobre implementação ou não do novo horário da Assistência
Diária na manutenção dos comboios? Que não têm a concordância dos Trabalhadores,
obtida em dois plenários por unanimidade!
Obtivemos a resposta” que não seria para breve” disse.
Por um futuro melhor!

Juntos somos mais fortes!

Adere ao Sindem!
Lisboa 31 de janeiro de 2019
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