Caros colegas,
Aproxima se a data para a eleição dos corpos gerentes do SMAQ. Com esta lista candidata aos órgãos gerentes do
SMAQ, surgirá uma nova realidade: os maquinistas da ViaPorto, representados pelo Hélder e pelo Fernando, estarão
integrados na estrutura sindical. Os maquinistas da ViaPorto farão parte da grande família ferroviária. É nosso
propósito que o programa apresentado seja abrangente e os maquinistas se sintam verdadeiramente representados.
Unidos por um objetivo e

JUNTOS PELA MUDANÇA!
J. P. Flores
Candidato a Presidente da Direção
“Juntos pela Mudança” é o lema e o nome da nossa candidatura aos corpos gerentes do SMAQ.
Mudança essa que é compromisso sério por parte desta candidatura para com os associados da ViaPorto.
Um compromisso de mais proximidade, mais disponibilidade, mais coerência, mais atitude, mais lealdade, mais confiança.
Não vamos aqui a enumerar exaustivamente os problemas no seio da ViaPorto. Esses problemas são verticais a todos:
planeamento, veículos, segurança, negociação de Acordos de Empresa, certificação da categoria Maquinista, etc.
Assumimos o compromisso de escutar todos e Todos Juntos rumar no sentido que os associados decidirem dando-lhes
todo o apoio do SMAQ.
Comprometemo-nos a estar mais presentes nos locais de trabalho para ouvir os associados, a dar todo apoio jurídico
necessário em qualquer situação.
Tendo em conta a dimensão e a complexidade dos problemas no seio da Viaporto um elemento desta
empresa candidata-se como membro efetivo da Direção do SMAQ. Embora não desempenhe a função a
tempo inteiro - um dos nossos objetivos é a redução dos elementos a tempo inteiro da Direção -, estará
presente em todas as reuniões de Direção, fará parte do núcleo decisor do SMAQ.
Queremos ser um SMAQ dos Sócios para os Sócios.

JOÃO FLORES
Candidato a
Presidente da Direcção

FERNANDO BORGES
Candidato a 1º Secretário
da Mesa da Ass. Geral

HÉLDER SILVA
Candidato a
Vogal da Direcção
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Não sendo uma lista exaustiva, que elaboraremos em auscultação aos maquinistas da ViaPorto depois de eleitos,
adiantamos, desde já, um conjunto de reivindicações que nos propomos levar a cabo:

PLANEAMENTO
 Divulgação das escalas de serviço com maior antecedência especialmente nos horários especiais;
 Rotação de serviços com caráter mais fixo.
 Designação horária dos RSD.
 Melhoramento tempos máximos de trabalho.
 Otimização do plano de férias.
VEÍCULOS
 Condições nas cabines, limpeza e manutenção e especialmente AVACs
 Intervenção na aquisição de novos veículos.
 Manutenção geral dos veículos.
OPERAÇÃO
 Segurança e policiamento.
ACORDO DE EMPRESA
 Atualizações salariais de todas cláusulas pecuniárias.
 Criação de novas rubricas pecuniárias que valorizem a classe.
 Garantir cumprimento do AE em vigor.
CERTIFICAÇÃO DA PROFISSÃO DE MAQUINISTA
 Certificação externa à empresa nos mesmos moldes e condições dos maquinistas da Rede Ferroviária.

JUNTOS PELA MUDANÇA,

