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Na última reunião de negociação da revisão do AE e RCP da EMEF, da parte da
administração/governo foi assumido o seguinte:
· Tal como estava acordado, o suplemento remuneratório é incluído na tabela
com efeitos retroactivos a Janeiro de 2019;
· O abono pela acumulação da função de motorista, tem também efeitos
retroactivos a Janeiro deste ano;
Quanto à valorização dos salários a proposta apresentada é de todo
insuciente, já que apenas incide em dois índices de retribuição, enquanto nós
reivindicamos um aumento para todos. Assim, a proposta da
administração/governo foi de:
·
Aumentos de 25 nos índices 125 e 170.
Defendemos que a questão do aumento dos salários tem que ser articulada
com as regras do RCP, de modo a valorizar os que já estão hoje na empresa e a
criar as condições para xar os novos trabalhadores e para isso tem que ser
abrangente. Este assunto cou para discussão na próxima reunião.

INTEGRAÇÃO DA EMEF NA CP
Considerando que o anúncio da integração da EMEF na CP é o caminho
que sempre defendemos, agora há que continuar a lutar pela sua
concretização efectiva e que não se ﬁque apenas por mais um anúncio.
No entanto na reunião ﬁcou acertado que se continua a fazer a
negociação da revisão do actual AE e RCP e no momento da integração
será um assunto a tratar.
O SNTSF, o Sindicato da FECTRANS/CGTP-IN na EMEF é a organização
sindical de classe de todos os trabalhadores da empresa.

ﬁliado

Com a participação de cada um neste colectivo sindical, a luta dos
trabalhadores ganha mais força.

SINDICALIZA-TE

MATÉRIAS ACORDADAS
Prosseguiu-se a discussão do
clausulado geral, que nos essencial
está acordado, mantendo-se, nos
aspectos centrais o actual conteúdo.
Assim:

QUESTÕES EM ABERTO OU QUE A
ADMINISTRAÇÃO/GOVERNO RECUSA
Como já havia tido sido referido no último
comunicado, a proposta do
SNTSF/FECTRANS de alteração para
as 35 horas semanais não foi aceite.

Ü O AE e o RCP aplicar-se-á aos

actuais e futuros trabalhadores Em relação ao número de diuturnidades
não tivemos aval positivo para a sua
da EMEF/CP;
Ü Mantém-se o repouso mínimo de

continuação depois da 6ª (sexta)
diuturnidade.

12 horas entre 2 (dois) períodos
diários de
Está em análise uma cláusula
r e p o u s p o a s s o c i a d o a o relativamente às concessões de
descanso semanal mantém-se transporte que reivindicamos a sua
nas 12 (doze) horas, tal como inclusão no AE.
defendemos

Ü O

Ü Como defendemos, mantém-se o

FALTAM AS QUESTÕES CENTRAIS

raio de 5 (cinco) Km a partir do A próxima reunião de negociação ﬁcou marcada
Centro de Trabalho para efeitos para o dia 25 de Julho de 2019 e nela tem que
haver respostas às questões centrais:
de ajudas de custo,
Ö Aumento dos salários e restantes
rubricas pecuniárias;

Ü As férias são de 25 (vinte e

cinco) dias úteis com direito a Ö
igual subsídio de 25 (vinte e
cinco) dias.
Ö
Ü Mantém-se

as dispensas
quadrimestrais nos termos do
que é o actual procolo com o
SNTSF. Quem utilizar não verá
qualquer desconto nesse mês,
serão sim descontadas dias no
subsídio de férias mas, se não
gozadas, serão reembolsadas no
subsídio de Natal.

Ü Ficou acordado a inclusão de uma

Enquadramentos indiciários e regras de
progressão;
Categorias e carreiras proﬁssionais.

Depois da próxima reunião e perante
todos os elementos necessários para a
avaliação, poremos à discussão com os
trabalhadores o resultados destas
negociações e, como temos feito,
procuraremos que haja o máximo de
consenso dos representantes na mesa
de negociação, para se ter um
resultado que corresponda à defesa

cláusula a garantir o seguro de d o s i n t e r e s s e s d e c l a s s e d o s
ferroviários da EMEF.
saúde que existe na EMEF.
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