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valorizar dignamente:
O CONTEÚDO E A CATEGORIA PROFISSIONAL
E OS SALÁRIOS
O SNTSF/FECTRANS, sempre defendeu a necessidade de valorizar o salário base de todos
os trabalhadores que têm vindo a ser consequentemente a ser penalizados durante anos.
Defendemos que, no nal da negociação do novo Regulamento de Carreiras, essa
valorização seja reectida de forma justa e igual.
Não podemos é, no decorrer da negociação, estar a secundarizar este tema em prol do
conteúdo funcional, das categorias e carreiras prossionais dos ferroviários, numa
discussão sobre o conteúdo da proposta da empresa, que para o SNTSF/FECTRANS, ainda
está longe de ser aceite, mesmo contando com os poucos avanços existentes.
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manutenção e outra para a preparação do
material.

A discussão centrou-se na proposta da CP
para uma “super-carreira”: Carreira de
Manutenção e Preparação de Material.

Na manutenção deve existir o compromisso
da contratação de trabalhadores e não
tentar esconder essa necessidade com a
polivalência, onde “todos fazem tudo”. Além
disso deve ser mantida a especialização dos
trabalhadores na área da mecânica e de
electricista.

A empresa voltou a “desenterrar o
fantasma” do RC de 2017, que para o SNTSF
nunca passou de uma proposta que nunca foi
concluída e não existe nesta realidade ou
“dimensão” por isso consideramos que foi
um dia de azar para a empresa ter
“desenterrado” um regulamento que nunca
existiu.
A reunião foi no sentido diferente das
posições do SNTSF e rearmamos alguns
pontos que consideramos importantes a ter
em conta. Para esta carreira a nossa
posição para iniciar a discussão, é que devem
ex i s t i r d u a s c a r r e i r a s : u m a p a r a a

Na preparação do material não pode existir
uma proposta de texto que no conteúdo
funcional envolva outras tarefas,
nomeadamente a possibilidade de condução
de veículos em parque e a função de agente
de acompanhamento, visto que, são funções
que nada têm a ver com os conteúdos
funcionais actuais nem com a origem da
formação dos trabalhadores que

actualmente exercem estas funções.

Juntos temos mais força
Com o SNTSF/FECTRANS terás a defesa intransigente das tuas reivindicações
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LINHA VERMELHA
No balanço da que fazemos da
negociação do Regulamento de
Carreiras, podemos dizer que o
SNTSF ajudou, no conjunto das suas
propostas, a desbloquear e avançar
num processo que bloqueou logo ao
início.
É verdade que muitas ainda não foram
tidas em conta pela administração e
pelo governo, muito poucas foram
consideradas e até algumas que foram
aceites a empresa voltou atrás dando o
dito pelo não dito.
A fusão de categorias proﬁssionais que
na prática não podem ser compatíveis
com as funções actuais; a polivalência
em algumas categorias de nível
acrescido de responsabilidade; a fusão
de carreiras incompatíveis entre si são
alguns pontos que não aceitaremos em
troca de tornar a empresa “mais ﬂexível
e mais ágil” como foi aﬁrmado pelos
r e p r e s e n t a n t e s
d a
administração/governo.

É URGENTE AVANÇAR
A CP desmarcou uma reunião
inicialmente agendada para o passado
dia 5, com o SNTSF. Uma reunião onde
queríamos ouvir respostas a um conjunto
vasto de problemas que têm vindo a ser
colocados através de ofícios e nas
reuniões.
Aguardamos pela remarcação da reunião
de forma a ultrapassar rapidamente
constrangimentos causados aos
trabalhadores e às suas condições de
vida e trabalho.
Temas como: condições de trabalho,
organização do tempo de trabalho,
transferências de posto de trabalho,
incumprimento do Acordo de
Empresa, entre outros assuntos.
Tudo nos leva a crer que haverá uma
estratégia de discriminação
relativamente ao SNTSF/FECTRANS,
porque adiam as reuniões connosco e
depois discutem o conjunto de
problemas que queremos ver
resolvidos, com outras organizações.
Se assim não for, o presidente da
administração tem oportunidade de
nos esclarecer na reunião que,
entretanto, lhe pedimos.
Aguardamos também pela marcação da
primeira reunião da manutenção e
engenharia onde claramente a CP está
com uma posição de afastamento do
nosso sindicato,
O SNTSF é o sindicato da
FECTRANS/CGTP-IN no sector ferroviário
e representativo de TODOS os
ferroviários.
Dá força à tuas reivindicações e lutas.

