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É APENAS UMA PROPOSTA
Na reunião da passada quinta feira, os representantes da administração da MSC/MEDWAY,
apresentaram um novo documento de trabalho de Acordo de Empresa e Regulamento de
Carreiras, posteriormente enviada a todos os trabalhadores com a indicação que era a proposta
final.
Quanto a nós dizemos que, se a administração quiser chegar a acordo com o
SNTSF/FECTRANS, o Sindicato da CGTP-IN na empresa, esta será, certamente, a primeira
das últimas propostas.
Relativamente a este documento de trabalho, dizemos que o mesmo reflecte muita da discussão
com o Sindicato, reflecte muitas das nossas propostas e está longe daquilo que era a proposta
inicial, mas também não é igual ao que actualmente está em vigor na empresa e que é o AE e
RC transitados da CP,

ESTAMOS PERANTE ALGUMAS PROPOSTAS QUE
INTRODUZEM ALTERAÇÕES DE FUNDO
Das matérias diferentes relativamente ao que está em vigor, destacamos as matérias relativas
à organização de trabalho, nomeadamente:
 As entradas de serviço logo às 00 horas, embora nesta última proposta já com alguma
limitação;
 Entradas e saídas de serviço entre as 2 e as 5 horas, ao contrário da proibição hoje
existente na contratação colectiva em vigor;
 Horas de viagem, com uma proposta de redacção que, no futuro permitiria
transformar situações hoje existente de tempo de trabalho, em horas de viagem, com
a redução da remuneração comparativamente com aquilo que hoje se pratica;
 Regime de IHT – Isenção do Horário de Trabalho, embora já nos tenham transmitido
que relativamente à situação actual é para manter as situações que hoje existem, com
disponibilidade para assumir os compromissos sobre esta matéria.
Quanto ao regime de Carreiras Profissionais, estão propostas algumas alterações de categorias
e carreiras, respectivos conteúdos funcionais e enquadramentos indiciários, matéria que estará
nos próximos dias em discussão com os trabalhadores.
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Quanto aos novos valores salariais, eles assentam no principio de concentração na tabela
salarial prémios, subsídios e abonos anuais (prémios produtividade diário e anual; deslocações;
valores dos dias das cláusulas quadrimestrais, por exemplo).

O resultado deste exercício é diverso em função de cada categoria profissional, que estão
a ser analisadas caso a caso e para o que pedimos o contributo dos trabalhadores, através
de envio da comparação com a sua situação concreta.
O Sindicato a partir de dia 24 vai fazer uma ronda pelos locais de trabalho, para esclarecer,
ouvir opiniões e construir uma posição relativamente a esta proposta

MAS A LUTA JÁ DEU RESULTADOS
Para além da negociação em curso, o sindicato interveio e mobilizou os
trabalhadores para o aumento dos salários, o que foi conseguido e, hoje, podemos dizer que
pela acção do SNTSF/FECTRANS, pela marcação da greve, os trabalhadores em 2017 já têm
um salário diferente do que tinham em 2016 e que era o mesmo de 2009.
Também a carreira profissional vai ser reposta, com pagamento de 50% da diferença a partir
de Maio e os restantes 50% a partir de Outubro próximo.
Agora temos que continuar a intervir, mobilizar e lutar, para que um acordo final relativamente
ao Acordo de Empresa e Regulamento de Carreiras, valorize o trabalho e os trabalhadores.

1º DE MAIO É DIA DE LUTA
Apelamos que no 1º de Maio os trabalhadores da MSC/MEDWAY tragam as suas
reivindicações e a sua luta para a rua, com uma forte participação nas manifestações,
promovidas pela CGTP_IN, em diversos pontos do País.

JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA
REFORÇA A TUA LUTA, SINDICALIZANDO-TE NO ÚNICO
SINDICATO DE CLASSE DE TODOS OS FERROVIÁRIOS – O
SNTSF/FECTRANS, O SINDICATO DA CGTP-IN.

DÁ FORÇA À TUA LUTA
SINDICALIZA-TE NO SNTSF
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