
Aos trabalhadores da ARM

Sobre as alterações anunciadas pela administração

Redução do horário de trabalho.
Registamos positivamente a decisão da administração de reduzir o horário de trabalho

para 37 horas e 30 minutos aos trabalhadores que, não tendo vínculo de origem à Função
Pública, tinham como horário semanal as 40 horas.

No entanto, relembramos que alguns destes trabalhadores, nomeadamente os oriundos do
ex-IGA, ainda há pouco tempo tinham como horário de trabalho as 35 horas semanais.

Consideramos este o início de um processo, que terá como fim a atribuição de horário de
trabalho  de  35  horas  semanais,  para  todos  os  trabalhadores  independentemente  do  seu
vínculo  de  origem,  como  consta  da  proposta  apresentada  pelos  trabalhadores  à  empresa
através do sindicato.

Reposição dos 25 dias de férias.
É de forma positiva que também registamos a decisão da administração de repor os 25

dias de férias para todos os trabalhadores, como foi prática na empresa até ao ano de 2014.
Esta era uma reivindicação dos trabalhadores. Nesse sentido, é fundamental registar que a

unidade de todos contribuiu para que a administração tenha ouvido o nosso sindicato, de forma
a aplicar os 25 dias de férias.

Negociação do AE.
Após  as  exigências  dos  trabalhadores  e  do  sindicato, a  administração  da  empresa

apresentou uma nova proposta de tabela salarial, com os respectivos escalões.
Esta é fase de, em conjunto com os trabalhadores, analisar o novo documento e propor as

alterações  que  se  entendam  importantes,  por  forma  a  responder  às  expectativas  dos
trabalhadores. 

Por dificuldades de agenda, a próxima reunião será a 13 de  Julho. No entanto, para que o
processo negocial não pare, as partes entenderam ser importante a troca de posições escritas,
deixando para a próxima reunião as matérias em que se identifique existirem divergências e
fazer o respectivo debate. 

Nesse  sentido,  criaremos  as  condições  para  que  os  trabalhadores  possam,  até  à
próxima reunião,  fazer  chegar à comissão negociadora sindical  as suas propostas e
observações. 

Afirmamos desde já que todos estes desenvolvimentos e avanços, conseguidos nesta última
semana, são o resultado da união e coesão dos trabalhadores em defesa das suas propostas.

Unidos somos mais fortes
Sindicaliza- te no teu sindicato, o SITE CSRA
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