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NADA OBRIGA O AGENTE ÚNICO!

A implementação da circulação de 
comboios por parte da Medway, em regime 
de agente único, é uma opção da empresa, 
apenas numa visão economicista do 
transporte ferroviário de mercadorias. 

A Medway dispõe de um conjunto de 
trabalhadores que têm como principal função 
o acompanhamento de comboios (Operadores 
de Circulação) mas também têm um papel 
activo em todos os procedimentos de 
segurança e vericação para que os comboios 
possam circular. 

Com a retirada destes agentes das cabines de 
condução, muitas das suas funções passam 
para outras categorias prossionais, que não 
possuem a formação adequada. 

Mesmo que quase de uma forma 
administrativa estejam a ter formação, que 
é claramente insuciente em termos de 
tempo, o SNTSF/FECTRANS defende que 
nenhum trabalhador que seja chamado a 
efectuar tarefas de vericação de comboios 
e que ache que não tem condições para tal, 
que solicite acompanhamento superior. 
Salientar que os trabalhadores com a 
categoria de operador de transporte não 
têm no seu conteúdo funcional a preparação 
do comboio.

A empresa arma, que no decorrer da 
experiência do agente único, que pode levar 
a que alguns operadores de circulação 
quem sem atribuição de serviço (reserva), 
situação que será revista, tendo em conta 
que não faz qualquer sentido existirem 
circulações em agente único e os 
trabalhadores que podem e devem 
desempenhar as funções de 
acompanhamento se encontrarem sem 
qualquer serviço atribuído. 

AGENTE ÚNICO DISCUTIDO 
APENAS COM ALGUNS!

Recentemente a empresa, na sua 
informação, afirmou que o agente único 

foi um processo discutido com os 
sindicatos. Importa esclarecer que o 

SNTSF/FECTRANS, não foi envolvido em 
qualquer discussão e que a revisão do Acordo de 

Empresa Geral de 2022 não contém qualquer 
cláusula sobre o assunto em causa. 

No nosso entendimento esta matéria está 
regulada na regulamentação ferroviária 

existente e não é no âmbito da 
discussão ou revisão do Acordo de 

Empresa que o agente único é 
aplicado ou não.

INTERVIR JUNTO DOS RESPONSÁVEIS !
Neste sentido o SNTSF/FECTRANS, vai colocar um 
conjunto de dúvidas e problemas existentes, com 
base na regulamentação ferroviária, à empresa 
Medway e à Autoridade de Segurança (IMT), entre 
outras entidades.

O IMT, tendo como função fiscalizar e regular os 
operadores do transporte ferroviário, não pode 
t e r  a p e n a s  u m  p a p e l  d e  u m  s e r v i ç o 
administrativo, mas sim uma parte activa na 
fiscalização do cumprimento dos regulamentos, 
de forma a evitar problemas sérios ao nível da 
segurança ferroviária no futuro.

DEFENDEMOS FORMAÇÃO SEM CUSTOS 
PARA O TRABALHADOR!

A Medway, está a planificar um concurso interno para 
a função de maquinista, tendo por base o 
recrutamento interno, nomeadamente trabalhadores 
com a categoria de operadores de circulação e 
produção, que defendemos tenham formação sem 
quaisquer custos para os próprios! 

O SNTSF/FECTRANS sempre defendeu que 
qualquer recrutamento, deve passar pelos 
trabalhadores que já se encontram na empresa.
 
Mas que fique claro, com a passagem de 
trabalhadores para a função de maquinista, o 
problema do agente único não fica resolvido, 
continuará a ser reivindicação do sindicato a 
necessidade de dois agentes na cabine de 
condução.
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