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A FORÇA DOS TRABALHADORES
Endereços
Lisboa
Avenida Álvares
Cabral, 19
1250-015 Lisboa
Telefone:
213 242 270
email:
geral@sntsf.pt
Site:
www.sntsf.pt
Porto
Rua Padre António
Vieira, 195
4300-031 Porto
Telefone:
225 198 600
932 816 245
email:
geral@sntsf.pt

Coimbra
Telefone:
936 851 960
email:
geral@sntsf.pt

Na reunião realizada no passado dia 13 (sexta feira) para a revisão do AE da EMEF, foi
apresentada uma última proposta ﬁrmada num documento, que iremos submeter à
apreciação dos trabalhadores em plenários a realizar entre os dias 18 e 23 de
Setembro.
A posição do governo/administração é de que atingiu o máximo em que pode evoluir
nesta negociação e porque na sua “última” proposta há aspectos que certamente
serão insuﬁcientes para as aspirações dos trabalhadores, há no entanto outros
aspectos que são evoluções positivas e, por isso, são os trabalhadores a decidir
a posição ﬁnal do SNTSF/FECTRANS.
Nos termos do
documento que iremos
submeter à apreciação, os trabalhadores
decidirão sobre:

Entroncamento
Rua Abílio César
Afonso, 23 r/c
2330-096
Entroncamento
Telfone:
249 160 037
932 816 241
email:
geral@sntsf.pt

Ø ACORDO DE EMPRESA

Barreiro
Rua Almirante
Reis, 68
2830-326 Barreiro
Telefone:
213 242 270
Fax:
213 424 843
emal:
geral@sntsf.pt

Ø AUMENTOS SALARIAIS

Se quiser receber
informação do
sindicato por
email, inscrevase em:
www.sntsf.pt

– o actual texto de Acordo de Empresa será renovado,

mantendo todos os direitos dos trabalhadores, com a melhoria de algumas
cláusulas e consolidando numa cláusula própria o direito ao transportes nos
termos do for praticada, a cada momento, na CP.
– A última proposta do governo/administração é de

actualização das retribuição base em 25€, nos seguintes termos:
Ü 15€ a partir de 1 de setembro de 2019:
Ü + 10€ a partir de 1 de janeiro de 2020.

Ø REGULAMENTO DE CARREIRAS - Tendo em conta que decorre um processo de
integração da EMEF na CP, reivindicação de há muitos anos do
SNTSF/FECTRANS, entendeu-se que a discussão desta matéria tem que ser feita
paralelamente a essa integração, de modo a adaptar a integração das proﬁssões
na EMEF aquilo que vier a ser decidido na CP em termos de Regulamento de
Carreiras.

ﬁliado

No entanto de modo a melhorar os incentivos de recrutamento de trabalhadores,
será eliminado a partir de 1 de Setembro o índice 125 e criado um novo índice
127, com o valor de 786,11€ e em 1 de Janeiro de 2020 de 796,11€

Ø EFICÁCIA RETROACTIVA - Nos termos do acordo de 27 de Abril de 20108, o AE tem
eﬁcácia retroactiva a 1 de Janeiro de 2019 e quanto ás remunerações a eﬁcácia
rectroactiva será a seguinte:

Ü 1 de Janeiro de 2019
à Integração do Suplemento Remuneratório

acordado em 27 de Abril de 2018;
à Subsídio de acumulação da função de
motorista com o valor de 6€.
Ü 1 de Setembro de 2019
à Actualização da tabela salarial em 15€;
à Alteração da índice 125 pelo 127.
Ü 1 Janeiro de 2020
à Actualização da tabela salarial em mais

PLENÁRIOS DE TRABALHADORES

10€.

Ø

No quadro da decisão colectiva sobre
este assunto, o SNTSF/FECTRANS
convoca todos associados e
INTEGRAÇÃO DA EMEF NA CP - É reconhecido que trabalhadores,
para os seguinte
não será prejudicado o processo de integração da plenários.

EMEF na CP, aprovado na deliberação co
Conselho de Ministros nº 110/2019 de 5 de Julho, 18 Setembro 2019
ð 11,00h às 12,00h – Guifões
nem as inerentes negociações daí decorrentes.

ð 15,00h às 16,00h – Contumil

Ø CONTRATAÇÃO A TERMO

– Os trabalhadores 19 Setembro 2019
actualmente contratados a termo (precários) ð 08,30h às 10,00h – Entroncamento
deverão logo que possível ser admitidos em
– Refeitório da Oﬁcina de Molas
regime de contrato por termo indeterminado ð 15,00h às 16,00h – Oﬁcinas de
santa Apolónia
(efectivos), tendo prioridade no âmbito das novas

admissões que a empresa irá realizar na
sequência da resolução do Conselho de Ministros 20 Setembro 2019
ð 08,30h às 09,30h – Campolide –
de 5 de Julho.
Refeitório
ð 11,00h às 12,00h – Oeiras
ð 10,00h às 11,00h – Barreiro

23 Setembro 2019
ð 13,30h às 14,30h – Vila Real de
Santo António
Participa, decide sobre os assuntos
que dizem respeito aos teus direitos,
aos teus salários e à tua relação
laboral.
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dá mais força à tua luta
ASSINA A PETIÇÃO PARA A REDUÇÃO DA IDADE LEGAL DE REFORMA

contacta o dirigentes ou delegado sindical do teu
local de trabalho

SINDICALIZA-TE

no SNTSF/FECTRANS
O sindicato da CGTP-IN na EMEF

