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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS PARA AS CATEGORIAS DE
INSPECTOR DE TRACÇÃO / SUPERVISORES
A categoria de Inspetor de Tração na contexto ferroviário nacional é uma categoria de grande importância no enquadramento e
valorização da carreira. Quanto mais valorizados forem estes profissionais, mais valorizada será a carreira, maior será a motivação
profissional dos trabalhadores que exercem estas funções e maior será a motivação para que os Maquinistas queiram aceder a esta
categoria. O SMAQ deve voltar a olhar para estes trabalhadores como associados de pleno direito e de importância estratégica para o
objetivo de promoção geral da carreira de condução-ferrovia.
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Além dos objetivos contidos no nosso Programa de Ação com aplicação geral para a carreira, temos também para o triénio os seguintes
objetivos específicos:

 No enquadramento geral da Tabela Remuneratória, procuraremos junto da empresa a melhoria salarial desta categoria de modo a
compensá-la pela perda de retribuição variável que está adstrita à função de condução de comboios.

 Valorizar profissionalmente a sua função dando-lhe maior autonomia profissional, libertando-a do atual excesso de tarefas meramente
administrativas, para que dediquem a maior parte do seu tempo ao acompanhamento de comboios, formando e enquadrando os
maquinistas na linha e em sala, e exercendo a primordial função fiscalizadora do cumprimento das normas de segurança tanto por parte
dos agentes da empresa como por parte de agentes do gestor da infraestrutura e outros, produzindo os consequentes relatórios.

 Exigiremos que o

acesso a esta categoria cumpra rigorosamente o Regulamento de Carreiras, isto é, que o acesso seja feito por
concurso e após aprovação em formação específica. As nomeações diretas devem ficar restritas a situações de urgente necessidade
operacional, serem temporárias e definitivamente revertidas logo que existam profissionais devidamente habilitados nos termos do
Regulamento de Carreiras.
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