COMUNICADO
SECTOR PRIVADO DE PASSAGEIROS

CCT / ANTROP - 2019
Processo negocial
Na sequência da reunião efetuada no passado dia 15 de Março, a ANTROP manteve a
posição já assumida, mantendo a atualização no valor de 668,00 €, sem contemplar a
integração global do subsídio de agente único,
Cumpre assim informar, que o SNM reformulou a sua proposta inicial, considerando a
integração parcial (em 4 anos) do subsídio de agente único na tabela salarial.
Para além desta questão,
 O SNM pretende as atualizações com retroativos a Janeiro de cada ano.
 O SNM não aceita a proposta para alteração dos atuais períodos estabelecidos para
os horários das refeições, conforme outras organizações propuseram.
 O SNM quer ver reduzidos os períodos de intermitência de 4 e 5 horas.
 O SNM sob sua proposta pretende que o nº de diuturnidades passe de 6, para 8.
 O SNM pretende que a refeição deslocada integre o subsídio de refeição diário,
obrigando assim todas as empresas a cumprir com o CCT.
 O SNM quer ver consagrado o pagamento de todas as taxas administrativas.
 O SNM pretende uma atualização das ajudas de custo, quer em nacional, quer no
estrangeiro, que permita corrigir as atuais divergências.
 Correção dos efeitos da falta por dia de aniversário com o respetivo pagamento.
Face à proposta apresentada pelo SNM, a ANTROP ficou de analisar e responder no
decurso da presente semana, aguardando-se desta feita, a receção da posição da
Associação Patronal.
Eventual falta de resposta por parte da ANTROP ou o protelamento do presente processo
negocial por período de tempo imprevisto, resultará na alteração da postura de diálogo e
consensos do SNM, para uma ação de contestação, conforme solicitações dos
trabalhadores.

Mantém-te atento / Adere ao SNM
O teu Sindicato Independente
SNM, 18 de Março 2019
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