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Contratação colectiva na MSC/MEDWAY

ADMINISTRAÇÃO ABANDONOU NEGOCIAÇÃO
Não sabemos se por outras ocupações, nomeadamente o tempo gasto com o processo de
imposição de transferências de trabalhadores para o ACE, ou se por opção, o facto é que a
administração da MSC/MEDWAY abandonou o processo de negociação em curso para rever
a contratação colectiva em vigor.
Pela nossa parte consideramos que não foram esgotadas todas as possibilidades de acordo,
desde que a administração não queira impor a sua proposta, nos termos em que o fez no
documento mais recente, que como os trabalhadores sabem, significaria um retrocesso
nalgumas regras de prestação de trabalho e de remuneração e,
…negociar para ficar pior, NÃO OBRIGADO!

Perante o abandono da negociação
UM CAMINHO É A PUBLICAÇÃO DO AE E RC EM VIGOR
Não fomos nós que abandonámos a negociação e há toda a disponibilidade para centrar a
discussão nas poucas matérias em que há divergência, de modo a que não haja prejuízo global
para os trabalhadores da MSC/MEDWAY e, perante a disponibilidade da administração para
continuar a negociar, propomos que:
Se publique no Boletim de Trabalho e Emprego a versão do AE e RC (a contratação
colectiva originária da CP) em vigor, naquilo que se aplica à MSC/MEDWAY.
Fazemos esta proposta porque assim, a administração daria um passo importante para
garantir, sem qualquer dúvida, aos trabalhadores que quer transferir para o ACE, os actuais
direitos dos trabalhadores.

PASSAGEM DO PROCESSO À FASE DE CONCILIAÇÃO
Face ao abandono das negociações e à proposta que agora divulgamos, vamos apresentar à
administração e iremos pedir a intervenção dos serviços do Ministério do Trabalho – DGERT
(Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) caso se mantenha a actual posição
da administração.
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Temos uma contratação colectiva que precisa de aumentar os salariais, que estiveram
congelados desde 2009 até finais de 2016 e só a marcação de uma luta no passado mês de
Abril, obrigou à actualização dos salários e subsídio de refeição para este ano, mas no próximo
ano, os trabalhadores têm direito a novos salários.
Assim, nesse sentido vamos começar a discussão com os trabalhadores sobre esta matéria e os
valores que devem ser apresentados para os salários de 2018, para entregar a proposta logo a
seguir ao período de férias.

DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
A administração referiu-se, negativamente, à posição que o Sindicato tem assumido sobre o
processo de transferência dos trabalhadores para o ACE, o que só prova que estamos no sentido
certo, o da defesa dos trabalhadores.
A nossa posição, que foi acolhida pelos trabalhadores, que colectivamente a assumiram,
obrigou a recuos por parte da administração, mas mesmo assim, há questões em aberto.
Por isso, entendemos que a (re)publicação do actual AE e RC, daria maiores garantias aos
trabalhadores da MSC/MEDWAY, mas será a continuação da determinação colectiva dos
trabalhadores envolvidos que irá garantir, sem margem para dúvidas, os direitos actuais e
futuros de quem está confrontado pela imposição de mudança de entidade patronal.
Após o “pó assentar” os trabalhadores começam a ver que as garantias dadas pela MSC no
processo de privatização têm “pés de neve” (derretem ao primeiro calor)

CONTINUAR A MOBILIZAR
PARA A DEFESA DAS REIVINDICAÇÕES E DIREITOS DE QUEM TRABALHA

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES
Sindicaliza-te NO SNTSF/FECTRANS,
o Sindicato da CGTP-IN na MSC/MEDWAY

SNTSF o sindicato de TODOS os ferroviários
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