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INFORMAÇÃO (33)
Ontem dia 21 teve lugar uma reunião de Regulamento Carreiras conforme tinha ficado
agendada.
Esta reunião depois do habitual discurso demagógico da representante do CA, o Sindem
reitera as suas posições anteriores reforçando a proposta conjunta e acrescentando
novamente que não seja só uma área contemplada pela contraproposta da Empresa! (ATs,
Ocs e Fiscais)
Assim era importante saber se existe PLANO B caso não exista acordo das partes?
E de que forma se vai resolver problema a Fiscalização?
Assim como a entrada de mais trabalhadores para a área das estações de forma a estarem
todas guarnecidas?
Nesta reunião ao princípio esteve o diretor da DCL, que nos respondeu que no espaço de
quinze dias nos entregará um documento onde constará o novo modelo para a nova
categoria, e por último” está pedido mais efetivos e não tem PLANO B”, disse.
O Sindem para área da manutenção volta a realçar a importância da inclusão da prevenção
no nosso AE I, motivaria os trabalhadores.
A mobilidade de trabalhadores entre as áreas na manutenção deveria ser respeitada os
critérios que foram acordados diretor /trabalhadores (ex. A.D) e também os pedidos de
mudança de secções.
Já no final da reunião a responsável do CA entregou aos Sindicatos uma proposta, novamente
o mapa de categorias profissionais não chefias, em que este admite duas alterações na
grelha: o início da categoria Técnico Eletrónica no nível seis (na anterior estava no cinco)
mantendo a diferença que está no AE I, conforme sempre foi defendido pelo Sindem!
Na carreira de operação e comercial: o C7 do OC no nível 12 e também o B 7 do Fiscal no
nível 12.
O Sindem congratula-se com esta aproximação por parte do CA, mas entende ser muito
pouco para se tornar transversal a todos os trabalhadores.
O Sindem vai analisar conjuntamente esta aproximação nos próximos dias, com as outras
Organizações Sindicais.
Ficou agendada a próxima reunião para 29 de abril 2019.
O Sindem ira continuar em defesa de todas as Categorias por igual.
Por um Regulamento de Carreiras justo!

Juntos somos mais fortes!

Adere ao Sindem!

Lisboa 22 de março de 2019

A Direção
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