SMAQ – SINDICATO DOS MAQUINISTAS
COMUNICADO 01/21 MTS

26 de janeiro de 2021

MTS

ACORDO VARIÁVEIS
Car@s Colegas,
Tal como demos nota no nosso Info SMAQ 06/20, de 12 de novembro de 2020, dirigido aos
nossos Associados da MTS, esta empresa, na sequência do Processo Judicial que movemos
contra ela a propósito da retribuição variável, que deve ser considerada como retribuição regular
para efeitos de subsídios de férias e remuneração do mês de gozo efetivo de fériasremunerações históricas e futuras –, solicitou-nos que déssemos início a um processo de
negociação.
O SMAQ, como organização responsável, que coloca acima de tudo os interesses dos seus
Associados, encetou um conjunto de negociações com os representantes da MTS. As iniciais
ocorreram presencialmente na sede da MTS em Corroios, passando depois, por efeitos das
medidas restritivas impostas pela pandemia de Covide-19, a ocorrer online através de
plataformas digitais.
Dessas reuniões emergiu um acordo, do qual informamos os nossos Associados, em
comunicado com o n.º 02/20, de 18 de dezembro de 2020, que resultou, por concordância das
partes, na transação judicial do processo em tribunal. Nesse mesmo comunicado, como é do
vosso conhecimento, demos nota dos termos desse acordo.
O SMAQ liderou também na MTS, tal como em todas as empresas em que esta justa
reivindicação dos trabalhadores obteve provimento, este processo com determinação e
sobriedade abrindo portas a que todos os trabalhadores possam dele beneficiar.
Está assim encerrado mais um processo de reivindicação e luta em prol dos trabalhadores
Operadores de Condução da MTS. Outros se seguirão com igual determinação e certeza na
vitória que só é conseguida na coesão, na unidade e com uma organização sindical forte e
decidida.
O SMAQ é a grande organização sindical de todos os Maquinistas e Operadores de Condução
dos sistemas ferroviários portugueses.
Enviamos em anexo as atas do acordo alcançado.
Coesas saudações sindicais,
A Direção do SMAQ
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