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vontade de ferro - via do futuro
SNTSF Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário

unidos os trabalhadores terão
a força necessária para

melhorarem as suas
condições de trabalho!

VIAPORTO/BARRAQUEIRO COM POUCA VONTADE DE NEGOCIAR
O SNTSF/FECTRANS, enviou no ano passado no mês de Dezembro, uma
proposta de aumentos salariais para 2021 e uma proposta de revisão de
algumas cláusulas do Acordo de Empresa em vigor.

VALORIZAR OS SALÁRIOS E AS PROFISSÕES

A administração recebeu o nosso sindicato no passado dia 6, após ter sido enviado um ofício a exigir
uma resposta urgente à proposta apresentada por nós e justificou a demora com a falta de condições e
de vontade para discutir aumentos salariais para 2021.

O Sindicato não pode concordar e repudia esta posição da empresa, uma vez que considera crucial
para os trabalhadores existirem aumentos salariais, tal como já existiram em outras empresas de
transporte inseridas no mesmo grupo (Barraqueiro), onde foi possível negociar e concretizar aumentos
para 2021.

MELHORAR O CLÁUSULADO GERAL

Ficou agendada uma nova reunião para o próximo dia 27-04-2021, para continuar a discussão deste
processo onde esperamos que surjam resposta às nossas reivindicações.

É preciso valorizar os salários e as profissões, que têm sido desvalorizados. Dois exemplos:

� Quanto aos agentes de estação e informação em 2011 era de 152% na base e de 201% no
topo. Hoje é de 123% e 162% respectivamente.

É com a vontade dos trabalhadores que se altera esta realidade!

Na reunião com a administração, reafirmámos a necessidade de existir melhorias do clausulado do AE
em vigor, e nisto houve da parte da empresa o compromisso de analisar algumas propostas feitas pelo
sindicato em relação a algumas cláusulas, mas alegando não ter condições financeiras e de gestão
para grandes alterações.

� Em 2011 quando o SNTSF/FECTRANS assinou o primeiro Acordo de Empresa o salário base
no início da carreira da Agente condução/Maquinista no SMLAMP, era de 176% do SMN –
Salário Mínimo Nacional e no topo da carreira era de 244%. Hoje é de 142% e 196%
respectivamente.

Os trabalhadores não se governam com a vontade ou falta de vontade da administração e reivindicam a
negociação e o aumento dos salários.

Os trabalhadores têm que ver as suas condições de vida e trabalho melhoradas, não basta elogiar e
dizer que foi sempre assegurado o transporte às populações, é necessário e justo o aumento do salário
para quem tem estado sempre na linha da frente.
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