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Administração da EMEF entregou

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CARREIRAS

Na reunião da passada 4ª feiras (30 de Maio) a administração da EMEF entregou uma proposta para a negociação do Regulamento de Carreiras, depois de na primeira reunião
ter apresentado uma proposta para a revisão do clausulado geral do Acordo de Empresa.
Estamos num processo negocial de revisão do AE e RC, conforme acordado no dia 27 de
Abril, nos termos do entendimento havido, do qual resultou o aumento dos salários e
do subsídio de turno, já em concretização.
Com a luta dos trabalhadores da EMEF conseguiu-se a valorização das remunerações e
repôs-se o direito à negociação colectiva, que vinha sendo negado desde 2009, agora
temos que aproveitar este espaço para continuar a valorizar os salários e as diversas
rubricas remuneratórias, assim como, valorizar as profissões e abrir novas perspectivas de evolução nas carreiras.

NADA NOS SERÁ DADO - Não tínhamos expectativas de que as propostas da ad-

ministração fossem de forma a ter o nosso acordo imediato, mas abriu-se um caminho que
agora é preciso percorrer no sentido de melhorar as condições de trabalho.

Na proposta de clausulado geral não são propostas grandes alterações, nem introduz
questões normalmente polémicas na contratação colectiva, mas também não vai no
sentido de melhorar aquilo que hoje existe.
No que concerne ao Regulamento de Carreiras, com pequenas alterações a proposta
da administração é, no essencial, manter as coisas no contexto actual.
Relativamente ao clausulado geral, o Sindicato já apresentou as suas contrapropostas,
no sentido de se passar à negociação, quanto ao Regulamento de Carreiras, pretendemos apresentar as nossas posições na próxima reunião de 20 de Junho.

A DISCUSSÃO ESTÁ ABERTA - Todos estes documentos estão publicados na página

do sindicato na internet (http://sntsf.pt/index.php/negociacao-colectiva/emef) e a partir de
agora iremos promover a discussão a todos os níveis. Qualquer trabalhador pode mandar
os seus contributos directamente para o sindicato para o email: emef_negociacao@sntsf.pt, assim como podem entregá-las aos delegados ou dirigentes.
O Sindicato, com o envolvimento dos dirigentes e delegados, vai promover o debate
nos locais de trabalho, de modo a construirmos uma opinião colectiva, com a recolha
de contributos de todos os locais de trabalho.
Contribui com a tua opinião
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