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revisão do A/MEDWAY
VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS
MELHORIA
NA ORGANAIZAÇÃO DO TRABALHO
Na sequência do acordo salarial de 17 de
Fevereiro passado, entre a administração da
M E D WAY e o S N T S F / F E C T R A N S , f o i
recentemente assinada a acta nal que
encerra o processo de revisão do AE.
Assim, o AE é renovado por mais 36 meses,
mantendo-se e reforçando-se os direitos dos
trabalhadores e foram introduzidas algumas
melhorias.
Os valores salariais acordados e já divulgados
anteriormente são:
Ü 1,3% com efeitos a 1 de Novembro de
2021, nos termos do acordo de 01-032021 celebrado entre a MEDWAY e o
SNTSF/FECTRANS; Nova actualização
em 1 de Janeiro de 2022, de mais 15 em
1 de Julho de 2022, novo acréscimo de
5;
Ü O Subsídio de Refeição tem uma
actualização para 9,82 a partir de 1 de
Janeiro de 2022;
Ü O Prémio de Produção terá a
actualização do valor do factor (P) para
3,5 com efeitos a 1 de Janeiro de 2022.
Outras matérias conseguidas pela intervenção
do SNTS/FECTRANS e reforçadas com a
assinatura da acta nal, de que destacamos;
Ø O provimento de vagas deverá ser feito
preferencialmente por recrutamento
interno;
Ø Deu-se continuidade à harmonização das
regras de organização e prestação de
trabalho das Tripulações, com a xação
de 14 horas entre dois períodos de
trabalho.

O SNTSF/FECTRANS, interveio
para a melhoria das condições de
trabalho de todos, levantou várias
questões, em particular a
reivindicação de se aumentarem a
remunerações mínimas na
empresa, porque se corre o risco
de serem absorvidas pelo SMN –
Salário Mínimo Nacional, ﬁcando
a administração, no quadro da
próxima negociação, analisar a
possibilidade de, por um lado, se
eliminarem índices salariais mais
baixos e, por outro lado, aumentar
a expectativa salarial das
categorias proﬁssionais.

O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO -

Esta
negociação que se iniciou em 2021 e terminou
no início de Fevereiro, apesar da acta ﬁnal ter
sido assinada recentemente, num contexto
diferente do que vivemos agora.
O brutal aumento do custo de vida tem que
ser o ponto de partida para o próximo
processo de negociação que deve de
acontecer no último trimestre deste ano e a
administração não se pode refugiar nas
diﬁculdades criadas pelo actual contexto
em que vivemos, porque os trabalhadores
também já sentem e vão sentir as
implicações do aumento brutal do custo de
vida.
Por isso a luta pela valorização dos salários deu
agora um pequeno passo, mas tem que
continuar e nós não vamos desistir.

EM UNIDADE O FUTURO É DOS TRABALHADORES A melhoria dos salários e das condições de
trabalho tem que ser uma reivindicação sindical
permanente, mas que só se concretizará com a
unidade e determinação dos trabalhadores da
MEDWAY.
A unidade constrói-se no seio do
SNTSF/FECTRANS, onde os trabalhadores
de TODAS as categorias proﬁssionais darão
força às suas reivindicações.

