FECTRANS-STTM-SINDEM-SITRA-SITESE
Informação aos Trabalhadores
Após os plenários realizados no final do mês de Janeiro, bem como várias tentativas de
diálogo com os responsáveis da empresa, sem qualquer efeito visível, excluindo o da
paragem da contratação em outsorsing para as oficinas, particularmente no que
respeita ao contrato com a CME, decidiram os sindicatos representativos dos
Trabalhadores do ML, que de forma responsável, foram dando contributos para que se
conseguisse ultrapassar o conflito, e no sentido demonstrado pelos Trabalhadores nos
plenários, entregar um aviso-prévio de greve para o próximo dia de 19 de Abril.
Contudo e como sempre foi característica das ORT’s do ML, na defesa intransigente dos
direitos dos Trabalhadores, não ficámos sentados “de bancada”, mas sim fomos
prosseguindo o nosso caminho, tentando encontrar a melhor solução, pese embora
numa atitude provocatória, a empresa tenha suspendido no imediato as negociações do
AE.
Neste sentido a FECTRANS/STRUP solicitou uma reunião à Tutela, na pessoa do Sr.
Ministro do Ambiente, o qual respondeu afirmativamente, alargando a todos os
subscritores do aviso prévio, reunião essa que decorreu no passado dia 12 do corrente
mês ás 17h30m.
Estiveram presentes o Ministro do Ambiente, Secretário Estado Adjunto e do Ambiente,
bem como o Presidente do CA do ML.
Após um amplo debate do qual evidenciamos uma maior abertura para a resolução do
problema por parte da Tutela versus uma posição mais fechada por parte do
representante do ML, importa, porém, dar nota dos principais compromissos
assumidos:
- Reabertura imediata dos processos negociais do AE bem como do Regulamento de
Carreias;
- Informação do lançamento do concurso para passagem das portas pneumáticas a
elétricas, assumindo que ao mesmo tempo serão revertidos os posicionamentos dos
botões de serviço de portas para a mesa de condução;
- Informação de que até junho entrarão em circulação 94 UT’s;
- Abertura dos concursos até ao final do mês de maio para recrutamento de 23
trabalhadores para a área da Manutenção; e 30 trabalhadores para A.T., tendo também
a finalidade de progressão de Trabalhadores para a fiscalização sem recurso à
externalização desta categoria profissional, bem como a reclassificação de 9 Técnicos
Superiores;
- No que respeita à passagem à reforma dos Trabalhadores que reúnam as condições
dos Dec. -Lei 10/2016 e 126-B/2017, pese embora tenhamos entendimentos diferentes,
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vai ser solicitado parecer jurídico ao Gabinete de apoio ao Governo em detrimento do
parecer que a Empresa solicitou ao escritório de advogados com o qual têm uma avença;
- No que respeita à área da DOP, e tendo em conta a nossa afirmação de que seria
necessária uma mudança clara de orientação por parte do CA bem como o fim das
descriminações existentes nesta área, ficou o compromisso de que iriam dar orientações
neste sentido, o que poderia ser atestado, na reunião sobre os horários de verão que
iria realizar-se no dia seguinte.
- Foi informada a Tutela da obstaculização por parte dos responsáveis da empresa á
concretização de um estudo para a realização sobre as condições de trabalho no
subsolo.
Assim, e após a reunião com a DOP na passada sexta feira, que não tendo sido conclusiva
também foram assumidos alguns compromissos de mudança de atitude e de
aproximação ás propostas dos representantes dos Trabalhadores, decidiram os
subscritores do aviso prévio reunirem hoje ás 10h00, para análise e debate das duas
reuniões.
Registando com alguma expectativa os compromissos assumidos pela Tutela,
entenderam as estruturas sindicais, após o aprofundamento da discussão, suspender
a greve marcada para o próximo dia 19.
Contudo, hoje como no passado, reafirmamos que continuaremos atentos e
vigilantes, assim caso não se concretizem os compromissos assumidos, tomaremos as
medidas que em cada momento entendermos mais adequadas, na defesa dos direitos
e garantias dos Trabalhadores.
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