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A TODOS OS TRABALHADORES DO AE I E AE II 

 

 

MAIS UMA ETAPA ULTRAPASSADA, MAIS DOIS DIREITOS RECONQUISTADOS 

 

Saudamos em primeiro lugar a grande participação dos trabalhadores no plenário 
realizado ontem de manhã, numa demonstração clara de que os trabalhadores do ML 
não viram as costas à luta nem se dissociam das suas responsabilidades nas decisões. 

Foi apresentada para discussão e votação, a proposta final da empresa resultante da 
negociação com todas as Ort’s, de um Regime excecional aplicável à avaliação de 
desempenho referente aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, bem como a assunção do 
cumprimento da aplicação das avaliações de 2010 e 2011 (cartas recebidas em 2011 e 
2012 respetivamente, altura em que foram congeladas as progressões nas carreiras), e 
o retomar da avaliação de acordo com o AE vigente para o ano de 2016 (processo já em 
curso). 

O atual CA assumiu assim finalmente o que nós sempre afirmámos, ou seja, 
independentemente das limitações dos sucessivos OE, os anteriores CA deveriam ter 
cumprido com os processos anuais de avaliação. 

Assim, tendo em linha de conta que seria hoje impossível recuperar em concreto os 
processos anteriores, reconhecendo que não atingimos a solução “ótima”, entendemos 
ter chegado à proposta que deveríamos colocar à consignação dos trabalhadores, 
esgotado que estava o processo negocial. 

 

Assim a empresa propôs para acordo e formulação de um Protocolo o seguinte: 

 

- Atribuição da classificação C (2 pontos) aos trabalhadores não chefias do AE I, que 
sejam avaliáveis, nos anos 2012, 2013, 2014, 2015, que significa um total de 8 pontos; 

- Atribuição da classificação C, aos trabalhadores chefias do AE I, que sejam avaliáveis, 
nos anos de 2012 e 2013; e da classificação B nos anos de 2014 e 2015, mantendo assim 
uma média equilibrada com os trabalhadores não chefias; 

- Atribuição da classificação C aos trabalhadores do AE II, que sejam avaliáveis 
respeitando desta forma também uma avaliação média; 
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- Concluir os processos de avaliação do desempenho quer do AE I quer do AEII referentes 
a 2016 de acordo com as normas aplicáveis; com exceção dos trabalhadores que tenham 
permanecido, nesse período mais de 6 meses no Quadro de mobilidade aos quais será 
atribuída a letra C (média); 

- O resultado da avaliação do desempenho referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 
2015 não será utilizado como critério de inclusão ou seleção nos processos de 
recrutamento interno. 

- Os efeitos decorrentes dos processos de avaliação de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 e 2016 serão aplicados de acordo com a Lei do OE 2017, ou seja, em julho pagarão 
50% da diferença mensal apurada entre a situação remuneratória do mês de junho e o 
enquadramento que resultar após a avaliação, mantendo-se este valor até dezembro do 
corrente ano; 

- No vencimento de janeiro de 2018, pagarão os restantes 50% e atribuirão a posição 
correta na grelha salarial. 

- Não pagarão retroativos por impedimento do OE. 

Informámos também, que no que respeita ás anuidades (suspensas desde 2011), a 
empresa procederá à sua reposição nos estritos moldes do AE em vigor, e ao seu 
pagamento da mesma forma da avaliação desempenho. 

Concluída a exposição, e após os esclarecimentos solicitados procedeu-se à votação, 
tendo a proposta sido aprovada por uma larga maioria. 

Consideramos que o dia de ontem foi mais um marco vitorioso resultante da luta 
prolongada de todos os trabalhadores do ML. 

Contudo, estamos também conscientes que muito existe ainda para fazer, desde logo 
aguardamos pelo cumprimento do compromisso assumido pela empresa da marcação 
da primeira reunião, para discussão do Regulamento de Carreiras, assumindo desde já 
que na nossa opinião nesta matéria há ainda muito trabalho a fazer. 

O protocolo foi assinado com a presença do Presidente do CA e do Vogal do pelouro 

dos Recursos Humanos. 

 

 

Lisboa 11 de Maio de 2017                                                                    Os Sindicatos 


