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FINALMENTE A NEGOCIAÇÃO
Finalmente deu-se o reinício às reuniões entre sindicatos, a administração da
EMEF e os representantes do governo, com vista à discussão do Acordo de
Empresa (AE) e do Regulamento de Carreiras Proﬁssionais (RCP).
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Foi mais uma recordatória
das cláusulas do AE já
anteriormente discutidas do
que um avanço nas
negociações.
A
p r o p o s t a
d o
SNTSF/FECTRANS para a
redução do horário de
trabalho para as 35 horas
semanais foi recusada.
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ﬁliado

A Administração/governo irá
analisar e responder a
algumas propostas
apresentadas além de outras
em que não houve acordo.

CUMPRIR OS ACORDOS
Ficou vincado pela nossa
parte que o suplemento
remuneratório é referente
ao ano de 2018 e que é
exigido a sua colocação
imediata na tabela salarial.

Reaﬁrmámos que
continuamos a recusar a
redução das 12 horas
associadas ao descanso
semanal, ao que a
administração respondeu
que tem intenção de fazer
uma proposta nesta matéria
que, na sua opinião, terá uma
contrapartida de ganhos para
os trabalhadores.
Para o SNTSF/FECTRANS
esta será, certamente, uma
matéria central nesta
negociação, porque
entendemos que nem tudo
se troca por dinheiro, sem
prejuízo de avaliarmos a tal
p r o p o s t a q u e a
administração diz ir
apresentar.
A administração/governo
disse também que a
atualização do abono da
acumulação da função de

TRABALHADORES
Desde 2004 a EMEF perdeu 522
trabalhadores, o que signiﬁca
35% dos trabalhadores da
empresa, ou seja, são estes
trabalhadores, no mínimo que
fazem falta na empresa, o que
não se resolve com admissões de
apenas algumas dezenas

motorista foi um erro dos
serviços que estavam só a
fazer uma simulação de
despesas e que não foi
retirado a tempo.

PRÓXIMA REUNIÃO
Todas as cláusulas com
qualquer incidência em
matérias pecuniárias serão
discutidas nas reuniões
seguintes, tendo a próxima
ﬁcado marcada para o dia 4
de Julho.
Também o RCP ﬁcou para ser
discutido mais tarde tendo
nós salientado a urgência na
sua negociação, porque com
valores atuais, nem os
trabalhadores vêem as
suas carreiras melhoradas
e reconhecidas nem a
EMEF tem argumentos
suﬁcientes para o
recrutamento de novos
efectivos.

O SNTSF, o Sindicato da
FECTRANS/CGTP-IN na EMEF é a
organização sindical de classe de
todos os trabalhadores da
empresa.
Com a participação de cada um
neste colectivo sindical, a luta dos
trabalhadores ganha mais força.
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