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Dia 9 de Maio pelas 16 horas realiza-se uma reunião para retomar o processo
negocial na EMEF, onde o SNTSF/FECTRANS vai estar presente na reunião com
a Administração da EMEF, na sequência da qual analisaremos o conteúdo da
reunião e do mesmo daremos conta aos trabalhadores na perspectiva futura da
acção sindical a desenvolver.

NA DEFESA DOS TRABALHADORES
O SINDICATO valoriza e saúda a participação dos trabalhadores da EMEF na acção de
protesto e luta no dia 30 de Abril em frente ao
Ministério das Infraestruturas e Habitação.
Uma delegação constituída por dirigentes do
SNTSF, e da Comissão de Trabalhadores foi
recebida pela Chefe do Gabinete do Ministro
à qual , mais uma vez, foram colocadas várias
questões entre as quais destacamos:
à o silêncio da Administração da EMEF em
relação à suspensão-bloqueio da
Negociação Colectiva, um direito inscrito
na CRP;
à a inclusão do subsídio remuneratório no
vencimento conforme acordado em 2018
e em incumprimento desde o passado dia
1 de Janeiro;
à a necessidade de recrutamento de
trabalhadores de forma a garantir uma
melhor resposta operacional e
possibilitar a indespensável transmissão
de conhecimento;

à

à

à

a valorização salarial dos trabalhadores,
sendo necessário o aumento real dos
salários;
um novo regulamento de carreiras
proﬁssionais com índices de valores mais
adequados e apelativos para quem está no
ínicio e no topo de carreira;
a integração da EMEF na CP, através do
investimento público no reforço do
aparelho produtivo nacional reduzindo
desse modo a dependência externa.

A resposta da Tutela baseou-se praticamente
em intervir junto da Administração da EMEF
de modo a acelerar todo este processo e em
particular a negociação colectiva.
Foi vincado pelo sindicato que nas reuniões
do ano passado a Administração da EMEF,
quando as negociações recaíam sobre
questões remuneratórias, empurrava com a
barriga para a Tutela das Finanças, situação
que nem o SNTSF nem os trabalhadores
querem que se repita.

Porque a vida não é só trabalho e luta
o SNTSF apela à participação no 2º
ENCONTRO/CONVÍVIO de
FERROVIÁRIOS no dia 18 de Maio
no Parque de Campismo do
Entroncamento, que sendo um
momento importante de lazer é,
também, um espaço para o reforço da nossa coesão e unidade
sindical.
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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