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PROPOSTAS DE NEGOCIAÇÃO DE AE NA FERTAGUS, 

TAKARGO E MTS 
 
 
 
A Direção do SMAQ enviou, nos termos da lei, para as administrações da Fertagus, Takargo e 
MTS propostas de negociação de Acordo de Empresa entre estas empresas e o SMAQ. 
 
Todas estas propostas resultam de um trabalho conjunto entre as respetivas Comissões 
Sindicais e a Direção do SMAQ. 
 
O direito à negociação coletiva e o direito dos trabalhadores a terem as suas relações laborais 
reguladas em instrumento de contratação coletiva é um direito constitucional inalienável do qual 
o SMAQ e os seus Associados não prescindem. Todos os trabalhadores têm direito a negociar 
as suas condições de trabalho com a entidade patronal e não podem estar sujeitos ao ditame 
unilateral desta. Este é um princípio fundamental em qualquer estado democrático. 
 
É universalmente reconhecido que as relações laborais entre as empresas e os seus 
trabalhadores, devidamente reguladas em instrumento de contratação coletiva, são um fator de 
estabilidade, de retenção da força laboral, de motivação dos trabalhadores e, 
consequentemente, um fator positivo de competitividade para as empresas. A redução da 
rotatividade da mão de obra, particularmente, aumenta a produtividade, reduz os custos de 
contratação, de formação e, consequentemente, os de produção. Portanto, as empresas têm 
todas as vantagens em terem um Acordo de Empresa em vigor. Só empresas ainda regidas por 
filosofias retrógradas é que insistem em negar esta realidade. 
 
Obviamente, aqueles que insistem em filosofias de gestão anacrónicas insistirão até ao limite na 
recusa a todo o tipo de negociação.  
 
A Direção do SMAQ usará todos os meios que a lei lhe confere para que as empresas se sentem 
à mesa de negociação conforme determina o Código do Trabalho. 
 
A determinação dos nossos Associados nestas empresas, e a solidariedade de todos os outros, 
será um fator fundamental para o nosso sucesso no importante e justo objetivo de termos todos 
os trabalhadores das Carreiras de Tração/Condução-Ferrovia cobertos com Acordos de 
Empresa. 
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
A Direção do SMAQ 
 
 


