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DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, MAIS UMA TENTATIVA

SE RESULTAR…ACORDO A RATIFICAR PELOS TRABALHADORES

SE NÃO RESULTAR…A LUTA (GREVE) DOS TRABALHADORES
Os quadros, dirigentes e delegados sindicais, representantes dos trabalhadores do sector de
mercadorias, estiveram hoje, dia 20 de Fevereiro de 2018, reunidos em Coimbra, para analisar
o actual ponto de situação do processo de revisão do seu contrato colectivo de trabalho.
Considerando a posição assumida pela associação patronal na última reunião de negociações
e analisado o seu conteúdo no que respeita à matéria salarial, os presentes foram unanimes
em considerar que tal proposta não satisfaz as suas legítimas aspirações pelo que,
consideraram, não ser aceitável esta proposta.

No entanto e, tendo em conta qua a ANTRAM ficou de ponderar 3 propostas apresentadas
pela FECTRANS a saber, garantia de critérios para as atualizações salariais futuras, evitando
desta forma que se repitam as situações de bloqueio às revisões salariais anuais; indexação da
actualização dos valores do subsídio diário em situação de deslocado, à tabela salarial; e por
fim, a produção de efeitos a janeiro de cada ano, decidiram aguardar a resposta da ANTRAM
que ocorrerá na próxima reunião a realizar no dia 26 de Fevereiro de 2018.
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Caso se verifique evolução positiva no presente processo que permita estabelecer entre as
partes, um acordo, o seu conteúdo global será apresentado aos trabalhadores por todos os
meios disponíveis, incluindo plenários gerais descentralizados por todo o país que, decidiram
da sua ratificação ou não.

Caso não se verifique qualquer possibilidade de entendimento entre a FECTRANS e a
ANTRAM, os quadros sindicais, dirigentes e delegados, mandataram a sua organização
sindical para proceder à marcação de uma greve geral no sector de transporte de mercadorias.
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