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SÃO OS TRABALHADORES A DECIDIR

� Quanto ao direito ao transporte na AML, sem clarificar a posição da administração
relativamente à proposta da FECTRANS, afirmou não ter dúvidas que em 2020 haverá um
título de transporte que garanta aos trabalhadores a sua deslocação na área metropolitana;

A negociação evoluiu para alguns aspectos de melhoria pontual de algumas matérias do clausulado,
que a FECTRANS/STRUP está de acordo, mas que perante a necessidade absoluta de em 2020, se
continuar o caminho de recuperação dos salários, levaram a que a proposta entregue fosse
exclusivamente nas 3 matérias já referidas.

Decorridas duas reuniões do processo de revisão do AE para 2020, perante as propostas da
FECTRANS/STRUP de redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, a
consagração do direito ao transporte na área metropolitana de Lisboa para os trabalhadores e
do aumento salarial de 90 euros, a administração transmitiu que:

� Só estará em condições de admitir uma redução, mesmo que faseada, para as 35 horas
semanais, após estabilização do quadro de trabalhadores, no processo de admissões que

� No que respeita ao aumento salarial apresentou em fase inicial uma proposta de 20 euros de
aumento para cada trabalhador e evoluiu posteriormente para 25 euros.

No entanto, face à posição fechada da administração, torna-se urgente que sejam os
trabalhadores a decidir sobre o posicionamento da FECTRANS/STRUP.
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� 10/01/2020 – Estação de Cabo Ruivo

� 08/01/2020 – Estação da Pontinha
� 09/01/2020 – Estação da Musgueira

Para ouvir os trabalhadores sobre o estado do processo de
revisão do AE para 2020 e eventuais esclarecimentos sobre o
AE/2019, que aguarda publicação, a FECTRANS estará nos dias:

� 13/01/2020 – Estação de Santo Amaro

participa

PLENÁRIOS DE TRABALHADORES - Está por demonstrar, por parte da administração

que não possa proceder a um aumento de 3 euros diários a cada
trabalhador.

Demonstrámos que se os trabalhadores tivessem sido aumentados
nos últimos 10 anos, unicamente de acordo com a inflação registada
e a prevista para 2019 e 2020, os seus salários seriam superiores em
mais de 100 euros. Logo a proposta de aumento salarial da
FECTRANS de 90 euros não está desfasada da realidade, pelo
contrário.

� 07/01/2020 – Estação de Miraflores

Cada opinião é importante para que a decisão colectiva seja a que
corresponda aos interesses de classe de quem trabalha.


