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ATUALIDADE SINDICAL
Atualizações salariais intercalares na CP, EPE
Tendo em consideração que no corrente ano de 2022 o IPC tem sofrido uma aceleração
elevadíssima encontrando-se a economia nacional num indesejável processo inflacionário;
Tendo em consideração que segundo o Instituto Nacional de Estatística a inflação média dos
últimos 12 meses já se encontra em 4,7%, e com perspetivas de se agravar ainda mais, dado
que a inflação homóloga foi 9,1% em julho de 2022, taxa superior em 0,4 pontos percentuais à
observada no mês anterior e a mais elevada desde novembro de 1992;
Tendo em consideração que a inflação já acumulada em 2022 representa uma degradação
incomportável do poder de compra dos trabalhadores, a Direção do SMAQ enviou ofícios ao
Ministro das Infraestruturas e ao Conselho de Administração da CP exigindo a abertura
urgente de processo negocial para atualizações salariais intercalares.
Atualização salarial na Medway
Decorreu no dia 28 de junho uma reunião entre a Direção do SMAQ e a Medway em que foram
discutidos os aumentos salariais exigidos para os nossos associados.
Ficou bem expressa a nossa pretensão de obter aumentos salariais que cubram a escalada
inflacionária, e que nos afeta de modo muito particular devido ao caráter itinerante da carreira de
tração.
A Administração da Medway mostrou-se disponível para a negociação, pese
embora apresentando os esperados argumentos da subida de preços da energia, que não se
conseguem refletir nos clientes, das dificuldades operacionais devido a obras na infraestrutura
ferroviária, a que se soma a falta de apoios do Estado para os operadores ferroviários, como
acontece com as congéneres rodoviárias.
O SMAQ deixou bem claro que os maquinistas não estão dispostos a pagar uma fatura que não
lhes pode ser endereçada.
Apesar de, como seria expectável, não se ter encontrado nesta primeira abordagem um
número consensual, ficou acordado que haveria aumentos intercalares com referência a
1 de setembro de 2022, que serão negociados até ao final desse mesmo mês, e que,
durante o mês de novembro, se iniciarão negociações para novos aumentos que
reponham o poder de compra, com referência a 1 de janeiro de 2023, e de modo a
uniformizar a vigência da tabela com o ano civil.
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Início da circulação em Agente Único na Medway
Foi dado início esta semana, com a circulação de 4 comboios piloto nos dias 8 e 10 de
agosto, ao processo de implementação do Regime de Circulação em Agente Único.
Como é do conhecimento geral, o SMAQ negociou, ao contrário de outras organizações
sindicais, que no AE Geral da Medway aceitam tacitamente a introdução do regime de agente
único – já que aceitam a sua fórmula da retribuição - sem qualquer regulação complementar, um
conjunto de regras rigorosas, inscritas no AE Medway/SMAQ, além do que está
regulamentado no RGS I, no sentido de preservar a segurança do Maquinista e da
circulação.
Tal como foi exigência do SMAQ, a Medway assumiu o compromisso de a introdução deste
regime não implicar a extinção de quaisquer postos de trabalho e ainda de facilitar a
requalificação e promoção a Maquinistas dos seus atuais Operadores de Circulação que
conjuguem as prerrogativas necessárias para isso.
O SMAQ é um sindicato com uma visão da defesa do mundo laboral que vai muito além do seu
campo de intervenção imediato.
Assinada a revisão do AE da Viaporto/metro do Porto
No dia 01 de agosto, foi formalmente assinada a revisão do AE com a ViaPorto, nos termos do
comunicado nº 2 VP de 4 de março de 2022.
Uma vitória de todos os Maquinistas após luta travada conjuntamente de forma aguerrida.
A carreira de tração está de parabéns por não vergar. É nossa pedra de toque ter
consciência de classe, não olharmos apenas para o pequeno interesse pessoal, ainda que
alguns retirem dividendos sem participarem, minando a solidariedade.
Os maquinistas reconhecem quem os defende e sabem de que lado estão nesta trincheira.
Apenas a unidade em torno do SMAQ garante a vitória em futuras lutas.
Os acordos de empresa têm prazos de vigência, não são eternos. Só um SMAQ forte, com
elevada representação sindical e apoio dos associados, como interlocutor robusto e
temido, pode garantir a continuidade do documento.
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Processo de Mediação para Celebração de AE SMAQ/FERTAGUS
A Direção do SMAQ enviou, no passado dia 22 de julho, ofício à Senhora Ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social. Nesse ofício solicitamos à Ministra do Trabalho que se
digne a dirimir o conflito existente entre o SMAQ e a Fertagus por via da arbitragem
obrigatória. Alternativamente solicitamos que seja publicada Portaria que estenda à
Fertagus o Acordo de Empresa celebrado entre o SMAQ e a CP – Comboios de Portugal,
EPE, publicado no BTE n.º 27 de 22 de julho de 2022.
Aguardamos decisão da Ministra.
Processo para negociação de Acordo de Empresa na MTS
Após finalização do processo de mediação do AE na DGERT, que esperemos seja em breve, a
Direção do SMAQ realizará um Plenário com os Associados do SMAQ na MTS. A decisão
para o passo seguinte será dos Trabalhadores. Apelamos, desde já, à máxima participação
e à união em prol da causa comum: a justa negociação de um AE que regule as relações laborais
nesta empresa.
Processo para a negociação de Acordo de Empresa na Takargo
Terminada a aquisição da Takargo pela Captrain/SNCF, o SMAQ enviou ofício a solicitar a
retoma do processo negocial para o Acordo de Empresa. Esperamos resposta breve por parte
da empresa. Caso ela não se concretize, enveredaremos pelas vias que a lei nos faculta a
exemplo da Fertagus e MTS.
Petição para acesso mais favorável à reforma por velhice
Solicitamos a todos os que tenham recolhido assinaturas em papel o favor de entregarem as já
recolhidas aos dirigentes e delegados sindicais a fim de as fazerem chegar ao SMAQ de modo
a fazermos uma avaliação do número de assinaturas já obtido. Contudo, devemos todos
continuar a recolher o maior número de assinaturas em papel e a incentivar todos os nossos
amigos e familiares a assinarem online. Este processo está ainda longe do fim. Recordamos
que necessitamos pelo menos de 7500 assinaturas para a nossa petição ser discutida em
Plenário da Assembleia da República.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Cordiais saudações sindicais,
A Direção do SMAQ
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Petição à Assembleia da República para redução da idade de Reforma
Assina e Divulga!
https://participacao.parlamento.pt/initiatives/2669
https://bit.ly/peticao_maquinistas
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