SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DO METROPOLITANO DE LISBOA
REVISÃO DO ACORDO DE EMPRESA

O processo negocial com vista à revisão do Acordo de Empresa teve um início difícil, com a
ameaça de caducidade deixada pela denúncia apresentada pela anterior administração do
Metro.
Nas primeiras reuniões, de periodicidade aproximadamente mensal, o SITESE deixou marcada a
sua posição de que apenas teria interesse negocial depois de se por termo à denúncia feita com
má fé e em violação de todos os requisitos legais.
Conseguida essa vitória, o resultado negocial foi mais célere e mostrou-se vantajoso,
conseguindo assegurar-se uma vigência por um período mínimo garantido de 60 meses, que
satisfaz os trabalhadores e os protege face às eventualidades políticas, como a outrora já falada
– e pelo SITESE totalmente repudiada – privatização.
O acordo celebrado e aprovado em plenário de trabalhadores é um passo fundamental na
melhoria das condições de trabalho no Metropolitano de Lisboa, mas cabe agora à
Administração cumpri-lo. O SITESE estará atento!
Espera-se, agora, que o novo Orçamento do Estado venha dar um contributo positivo no
desbloqueio de matérias salvaguardadas no Acordo de Empresa, para que os trabalhadores
sejam tratados com a dignidade e a justiça salarial e laboral devidas.

Pela negociação coletiva.
Pelo acordo de empresa.
Sindicalize-se. Garanta os seus direitos.

Lisboa, 17 de novembro de 2016

A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

