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UMA MEIA RESPOSTA

Na reunião de hoje, a administração da EMEF diz que tem elaborada uma proposta para nos apresentar,
mas que ainda não o pode fazer, porque a mesma, ainda, não foi validada pelo Governo, esperando fazê-lo
até ao final da próxima semana.
Genericamente a proposta da empresa conterá os seguintes pressupostos:
• Abrange todos os trabalhadores e tem em conta aquilo que foi assinado na CP;
• Procura dar saídas para os cerca de 500 trabalhadores estão bloqueados no topo das
carreiras;
• Procura valorizar o subsídio de turno, em particular, as situações de 3 turnos.

FALTA A OUTRA PARTE DA RESPOSTA
Pelo Sindicato foi transmitido que se tem em conta o acordo feito na CP, será uma boa base de trabalho,
mas para nos podermos pronunciar no concreto, é preciso que a mesma seja formalizada, com os
respectivos valores.
A administração referiu que pretende assim responder ao conjunto das questões colocadas pelo Sindicato,
em particular à resolução entregue no passado dia 28, após a acção denominada “Ocupemos as
Escadinhas”, realizada em frente à sede da CP.

REUNIÃO DA ESTRUTURA SINDICAL DA EMEF
DIA 12 ABRIL – 10H – AUDITÓRIO DA CGTP-IN – LISBOA
Para organizarmos a decisão assumida na resolução do passado dia 28: “ …sem prejuízo da negociação
das restantes matérias, se realizará no mês de Abril uma luta nacional na forma de greve, em modo a definir,
sem prejuízos das outras lutas em curso”, convocam-se todos os dirigentes e delegados sindicais da
EMEF, para participarem na reunião acima referida, que será conjunta com a estrutura da CT.
A partir deste momento, em cada local de trabalho devem ser discutidas as diversas ideias e opiniões, sobre
a forma mais eficaz de luta, de âmbito nacional, que envolva todos os trabalhadores, de todos os
estabelecimentos da EMEF e que acções se devem desenvolver pelas reivindicações de:
• Aumento dos salários;
• Actualização de todas as matérias pecuniárias, em particular do subsídio de turno;
• Revisão do Acordo de Empresa e negociação de um novo Regulamento de Carreiras;
• Fim da precariedade dos vínculos laborais, com a passagem a efectivos destes trabalhadores
e readmissão dos 10 trabalhadores despedidos das oficinas de Stª Apolónia;
• Admissão dos trabalhadores necessários para suprirem as faltas e permitir o
rejuvenescimento dos efectivos;
• Retorno da EMEF à CP;

SOMOS TODOS CP - Tendo em conta o acordo que foi feito na CP, não seria compreensível para os trabalhadores da

EMEF, que nesta empresa não se fizesse um acordo nos mesmo parâmetros, porque a melhoria dos resultados que dizem haver
na CP; devem-se também ao empenho dos trabalhadores da EMEF.
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