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

VIAPORTO

comunicado nº 01/2020
de 31 Março

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO
O Sindicato reuniu na passada sexta-feira, dia 27 com a administração da Via Porto para analisar e
debater, entre outros assuntos, esta crise pandémica que assola o nosso país e as medidas que a
empresa está a implementar e as que ainda vai implementar para salvaguardar a saúde dos
trabalhadores.
A administração informou que foram distribuídos kits de desinfecção individual e que tem em stock mais
para substituição (luvas, gel, máscaras) que serão repostos sempre que necessário, pelo que,
apelamos a todos os trabalhadores que peçam a renovação dos kits sempre que estiverem em
falta.
Foi concedido aos trabalhadores com a categoria de maquinista autorização para viajar nas cabinas de
condução quando tiverem que se deslocar em viagem.

os trabalhadores que sejam doentes
oncológicos também serão dispensados do
serviço ﬁcando em casa em isolamento social.

trabalhador deverá apresentar, sendo
concedido o dia para o trabalhador se deslocar
ao médico de família tendo que trazer o
atestado médico.

Outras situações serão analisadas caso a
caso mediante atestado médico que o

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO E
FÉRIAS - As escalas irão sair às quartas-feiras

GRUPOS DE RISCO - A empresa informou que

e vão vigorar por semana e meia.
Nas situações em que os casais de
trabalhadores da empresa tenham ﬁlhos até
12 anos em casa durante o período de férias
escolares, poderão antecipar o gozo de férias
se assim o entenderem para acompanhar os
ﬁlhos ou pedir dispensa do serviço, neste caso
serão faltas justiﬁcadas não remuneradas,
bastando dar conhecimento à cheﬁa directa e
à empresa por email.

INTERVENÇÃO DO MATERIAL CIRCULANTE Relativamente aos AVAC's das cabinas, a
empresa informou que deu instruções á CP
para reduzir os tempos de intervenção nos
mesmos para metade.
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No caso dos ET's, de 15.000km, passam a fazer aos 7.500km e os TT's, que era feita aos
20.000km, passa a ser feito aos 10.000km.
Foram dadas instruções para fazer uma higienização mais profunda ao Material circulante, e ter
um especial cuidado na limpeza das grelhas dos AVAC's.

MEDIDAS DIFERENCIADAS - Quanto á situação dos AEI's, aquando questionada sobre o facto
de não terem tomado iguais medidas, como foi o caso de outras categorias, em que revezam o
pessoal, mantendo uma parte da equipa em casa, a empresa respondeu que são ordens da MP
e que estão a cumprir com o estipulado pela DGS, colocando esses trabalhadores em locais
arejados, onde conseguem manter o respetivo distanciamento social.
Independentemente, da actual situação epidémica o SNTSF continua a defender a Contratação
Colectiva na Via Porto e os direitos dos trabalhadores.

CUMPRE E FAZ CUMPRIR
Na actual situação de pandemia de COVID19, entendemos que a prioridade nesta
altura é a SAÚDE DOS TRABALHADORES
E SEUS FAMILIARES e neste contexto é
extremamente importante CUMPRIR E
FA Z E R C U M P R I R o s p l a n o s d e
contingência da empresa e seguir as
normas e conselhos da Direcção Geral de
Saúde, SEM CONTUDO, DEIXAR DE
DEFENDER OS DIREITOS INDIVIDUAIS E
COLECTIVOS.
São os trabalhadores em cada local de
trabalho, que estão na linha da frente no
combate a esta pandemia. Devem, por isso,
ter à sua disposição todos os meios de
protecção individual assim como líquidos de
desinfecção.
A direcção do Sindicato tem estado em
co n ta cto p e rma n e n te co m o s se u s
dirigentes e delegados no terreno e sempre
que tem conhecimento de situações
anómalas tem agido em conformidade junto
da administração de forma a regularizar a
situação o mais depressa possível.

SINDICALIZA-TE
dá mais força
às tuas reivindicações
O SNTSF - Sindicato Nacional dos
Trabalhadores do Sector
Ferroviário, é o Sindicato da
FECTRANS/CGTP-IN na ViaPorto,
que abrange todas as categorias
prossionais.
Este é o teu Sindicato de Classe!

