Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário
SNTSFvontade
de ferro - via do futuro
aos trabalhadores da

MTS

comunicado nº 01/2020
de 02 Fevereiro

MAIS UMA ETAPA NA VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS
Na reunião do passado dia 31 de Janeiro, entre o SNTSF/FECTRANS e a empresa MTS, foram acordados os
aumentos salariais para o ano de 2020, traduzidos no seguinte:
· Aumento de 20 euros no índice salarial para todos os trabalhadores da empresa;
· Aumento de 1,5% nas cláusulas de expressão pecuniária (subsídio de refeição, subsídio de
transporte, prémio de condução, abono para falhas).
Nos termos do acordado, estes valores serão reavaliados no nal do primeiro semestre, tendo em conta
que, no âmbito do novo passe intermodal, as contas serão fechadas no nal de Março.
Agora vai depender também dos trabalhadores continuarem a dar força á sua organização sindical de
classe, o SNTSF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores do sector ferroviário, a organização da
FECTRANS/CGTP-IN na MTS.

MAIS DIREITOS LABORAIS

da MTS que apresentará, em Abril, uma proposta
que resolva o problema existente, quer no
pagamento quer na retroatividade.

a conceder um passe gratuito para os ﬁlhos
dos trabalhadores até à idade de 18 anos,
podendo ser prolongado por comprovativo
de matrícula da escola a sua condição de
estudante depois desta idade.

O sindicato já deixou bem claro, que entende
como rubricas variáveis: o trabalho extraordinário,
trabalho nocturno, prémio de condução, abono
para falhas e prémio de disponibilidade.

PROCESSO DE RETRIBUIÇÃO DOS ABONOS
VARIÁVEIS - Ficou assumido pela administração

No nosso entendimento o pagamento das rúbricas
variáveis é individual e referente ao trabalho
prestado por cada um e não num contexto de
média apurada por categoria proﬁssional.

- O acordo
agora feito inclui o aumento dos direitos laborais
dos trabalhadores e, nesse sentido, a MTS passa

COM A UNDIADE DOS TRABALHADORES É POSSÍVEL IR MAIS ALÉM
Mais uma vez, nesta empresa ainda sem
Regulamentação Colectiva, fez-se um acordo que é
mais um caminho para a valorização dos salários e
das condições de trabalho, mas é possível ir mais
além, quanto maior for força do Sindicato o que lhe é
dado por maior sindicalização dos trabalhadores da
MTS.
Somos o Sindicato que na MTS pode representar
todos os trabalhadores, sem excepção da
categoria proﬁssional e onde todos se podem
sindicalizar, dando assim força à luta pela melhoria
dos seus salários e pela construção de um Acordo
de Empresa.

SINDICALIZA-TE

dá mais força às tuas reivindicações
Lisboa - Avenida Álvares Cabral, 19, 1250-015 Lisboa - Telefone: 213 242 270 - email: geral@sntsf.pt - Site: www.sntsf.pt
Porto - Rua Padre António Vieira, 195, 4300-031 Porto
Coimbra - R. Mário Pais, 28- 2º - Apartado 303, 3000-268 Coimbra
Entroncamento - Rua Abílio César Afonso, 23 r/c, 2330-096 Entroncamento
Barreiro - Rua Almirante Reis, 68, 2830-326 Barreiro
Se quiser receber informação do sindicato por email, inscreva-se em: www.sntsf.pt

