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Comunicado CP, IV/2019                                               Lisboa, 11 de setembro de 2019 

 
 

Satisfeitos, por ter havido proposta para o subsídio de turno, essa matéria 

não tinha sido considerada na anterior reunião, o SINFA/USI alertou para o facto e é 
com satisfação que vimos que a clausula foi tida em consideração. 

INCORFORMADOS, por não ter sido considerada a proposta do 

SINFA relativa ao subsídio para os trabalhadores com a categoria de Operador de 
Manobras e Operador de Material que trabalham no parque de carruagens/material de 
Lisboa Santa Apolónia e Contumil.  

Iremos reunir com os trabalhadores e pedir uma reunião com o sindicato com maior 
representatividade nesses dois postos de trabalho, mas caso não seja apresentada uma 
proposta concreta que valorize o trabalho desses, não nos resta mais nada que a 

LUTA. Porque é mais que justo. 

 
Atualizações salariais, a renovação do AE não pode de forma alguma 

ofuscar os aumentos salariais na CP, os salários base são dos mais baixos na área dos 

transportes, que quer a Comissão Negociadora fazer em 
relação a essa matéria em 2020 e 2021? 
É TUDO PARA ONTEM, as propostas para 2021, não são sérias. 

O prémio de produtividade anual para quem não trabalhe 200 dias. É ZERO. 

Não aceitamos o feriado seja considerado um dia normal de trabalho e assim não 
ser considerado para efeito de calculo de trabalho variável. 

 

 

 

Agora que finalmente há uma proposta, vamos analisar em conjunto com os restantes 
sindicatos da USI e ouvir os trabalhadores. 

FINALMENTE, a comissão negociadora 

apresentou valores para as cláusulas de expressão pecuniária. 

 

OS TRABALHADORES pedem um subsídio mensal de 200 euros  

NÃO ESQUECER QUE HÁ MAIS DE DEZ CLAUSULAS DE EXPRESSÃO NÃO 
PECUNIARIA QUE AINDA NÃO ESTÃO FECHADAS. 

 

http://www.sinfa.pt/
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PROPOSTA DA COMISSÃO NEGOCIADORA PARA 
AS CLAUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIARIA: 
➢ DIUTURNIDADES 

2019 - 23,50€ / 2020 - 24,00€; 

➢ SUB. REFEIÇÃO 
2019 - 7,10€ / 2020 - 7,35€ / 2021- 7,60€; 

➢ SUB. ESCALA (2019) 
18,50%; 

➢ SUB. TURNO 
2 turnos - 8,50 a 11% / 3 turnos - 15 a 19,50%; 

➢ PRÉMIO DE PRODUTIVIDADE ANUAL (2019) 
200/220 dias- 350€ 
> 220 dias- 420€; 

➢ ABONO DE FALHAS (bilheteiras) [a partir de 2021] 
MIN.10€ / MÁX.95€, para quem efetue vendas mensais no valor de: 

• < 5.000€ - 10€ 

• 5.000€-15.000€ - 20€ 

• 15.000€-30.000€ - 30€ 

• 30.000€-50.000€ - 45€ 

• 50.000€-80.000€ - 65€ 

• > 80.000€ - 95€ 

➢ ABONO DE FALHAS ORV (desde 2021) 
MIN. 10€ 
< 250€ - 6% sobre o valor do bilhete 
> 250€ - 5% sobre o valor do bilhete (+ 5€); 

➢ ABONO DE PREVENÇÃO (2019) 
7€; 

➢ DESLOCAÇÃO COM REPOUSO FORA DA SEDE 
25€ (valor único); 

➢ TRABALHO FERIADO NÃO COMPENSADO 
300% retribuição diária. 

Há ainda a considerar: 

➢ VARIÁVEIS, quem estiver de acidente de trabalho deixa de ser penalizado se 
não totalizar os 11 meses necessários para a sua contagem; 

➢ SUBSÍDIO DE TRANSPORTE, passará a ser tributado, para compensar esse facto 
a comissão negociadora já tinha anunciado uma proposta com de cerca de 15% de 
aumento para esse subsídio e que a ideia era de haver um valor único. 

➢ Retroatividade, é proposto ser considerada a partir de 2019, mas o acordo assinado 
pelo SINFA reporta a outubro de 2018. 
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