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As negociações têm avançado a conta gotas, mas o pior, são os 

retrocessos, havendo matérias que são acordadas na mesa, porém, na reunião 

seguinte a empresa dá o dito por não dito e volta atrás. É uma situação anormal 

e estranha, tendo em conta que nas reuniões está um membro do Conselho de 

Administração da CP.  

O GOVERNO NÃO TENCIONA 

AUMENTAR OS SALÁRIOS NA CP EM 

2020! 
Da reunião, inconclusiva, com o Sr. Ministro das Infraestruturas e 

Habitação, nada resultou em termos de propostas concretas. 

Ora, não pode o governo anunciar investimento na ferrovia e 

pensar que é possível investir sem a valorização dos ferroviários! 

 

STOP! 
 

Sem aumento nas tabelas salariais, não há acordo 

para a renovação do Acordo de Empresa! 
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Quem veta as decisões? Os sindicatos das outras mesas negociais, como 

demos conta com a questão do TR, tempo de repouso na sede com 14 horas ou 

um plano de férias dividido em duas partes do ano? Será a Direção de 

Operações, com injustificações do impacto operacional? Será a Direção 

Financeira, por motivos não provados de impacto financeiro? Ou interesses 

desconhecidos?  

Ainda assim, tem havido progressos em termos de cláusulas não 

pecuniárias (que são aquelas que não implicam valores monetários, apesar de 

poderem ter impactos operacionais e financeiros). 

          A bitola mínima que sempre anunciamos, como um mal menor, era a de 

manter as condições do atual AE, feito praticamente alcançado, faltando a 

valorização remuneratória devida e que os ferroviários bem merecem. Porém, o 

objetivo será sempre o de melhorar as condições de trabalho, quer durante o 

serviço, quer na conciliação da vida pessoal e familiar com a profissional.  

 

O que vai mudar? 

• Os repousos mínimos na sede passam para 14 horas, fora da sede 

mantêm-se as 9 horas; 

• O intervalo máximo para a tomada de refeição passa a ser 1h30m;  

• Ficam estalecidas regras em termos de preferência em relação às 

transferências; 

• Os trabalhadores vítimas de violência doméstica ficam protegidos no AE, 

além da proteção das leis em vigor; 

• Os mapas das escalas e turnos passam a ser afixados com uma 

antecedência de 15 dias, podendo, todavia, serem afixados com 10 dias 

de antecedência; 

• Não podem haver alterações aos mapas das escalas, sem serem 

comunicados com 3 dias de antecedência, salvo situações imprevistas; 

• É atribuído um complemento de subsídio de doença, a empresa paga o 

remanescente do valor que a segurança social não líquida; 

• O seguro de saúde entra no AE, os trabalhadores têm assim direito a um 

seguro de saúde pago pela empresa; 

• Subsídio pré-escolar também passa a constar no AE, tornando-se numa 

obrigatoriedade, tal como o seguro de saúde. 
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O Que a empresa pretendia mudar? 

• As escalas de serviço poderem ser elaboradas de modo a permitir 

entradas entre as 2h00 e as 5h00. Nunca aceitamos! Era pior a emenda 

que o soneto! 

• O feriado ser considerado como um dia normal de trabalho, mediante uma 

compensação financeira o trabalhador deixaria de o poder gozar no 

próprio dia ou ser compensado, passaria a deixar de ser considerado para 

efeitos de cálculo como trabalho variável “A prestação de trabalho em dia 

feriado é considerada trabalho prestado em dia normal”. Nunca nos 

deixamos iludir com a compensação financeira, e desde a primeira análise 

que recusamos o feriado ser considerado como “um dia normal” (!). 

• As limitações para aqueles, que por motivos de saúde, não podem ou não 

poderão dar o seu contributo diário á empresa, muitas das alterações 

propostas iam nesse sentido. Ainda nos confrontamos, por exemplo, com 

a proposta da empresa ir no sentido de que, quem trabalhar menos de 

200 dias, nada receber como prémio de produtividade, estrategicamente 

mudado para prémio de assiduidade. Entretanto, não nos esquecemos 

das requalificações em caso de acidente, em que a empresa pretendia 

requalificar os trabalhadores numa outra qualquer categoria e baixar-lhes 

o vencimento (!). Esta última intenção ocupou muito tempo de discussão. 

Nunca soçobramos. A empresa cedeu. 

 

O que a empresa ainda pretende mudar? 

• Plano de férias, a empresa mantém a ideia, que pode apresentar um 

esquema de férias em que é dona de todos os dias do trabalhador, isto é, 

gozo obrigatório de dias de férias em época baixa, em época alta e os 

restantes dias quando houvesse acordo com a empresa. Não vamos 

aceitar esse plano de férias, já o tínhamos dito que era inaceitável e foi 

com grande surpresa que vimos a ideia voltar à mesa. As ORT´s que 

negoceiam à parte, mostraram abertura para a discussão, sendo esse o 

motivo de a empresa vir à carga com o mesmo modelo. 

• Não atribuir o prémio de produtividade a quem não preste, pelo menos 

200 dias de trabalho por ano. Onde está a proteção social da empresa 

CP? Empresa do sector empresarial do Estado, e que só por isso, devia 

dar o exemplo. 
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O que falta acertar para o SINFA? 

• Conceito de sede, zero quilómetros em vez dos atuais cinco. 

• 3 fins de semana seguidos para quem labora por escalas; 

• Repouso máximo de 16 horas, sendo as restantes horas pagas como 

horas em falta de repouso (100% sobre o valor da RH); 

• TR mínimo de 50 minutos (já tinha sido uma conquista!); 

• Cláusula quadrimestral, o dia é do trabalhador, e se solicitado não é 

remunerado, como tal, o trabalhador não tem que marcar o dia com 

antecedência mínima de 5 dias (!), tão pouco justificar o pedido do 

mesmo. O princípio desta cláusula foi sempre para situações inopinadas 

e urgentes. 

• Harmonização dos valores, em relação ao prémio de condução/prémio 

de produtividade. (tal como no conceito de sede, nos repousos a 14 horas 

ou no subsídio de transporte). 

• Atribuição de uma bolsa de mérito, para os filhos dos trabalhadores 

que tenham aproveitamento escolar que assim o justifique. 

 

Propostas SINFA: 

• Atribuição de um subsídio mensal aos trabalhadores afetos ao 

parque de manobras de Lisboa S.A. e Contumil, pessoal da 

manobra e do material (quadro CP). 

• Atribuição de um prémio aos trabalhadores em serviço nos 

eventos especiais (Santos populares, passagem de ano, festivais 

etc.). 

 

Andamos estes meses a combater as más regras que a empresa queria 

implementar, em termos práticos, pouco mais se conseguiu. Mantivemos o que 

já tínhamos, pode parecer pouco, mas… 
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Propostas da CP para as cláusulas de expressão pecuniárias: 

➢ DIUTURNIDADES - 24,00€ (atual  

➢ SUB. REFEIÇÃO - 7,60€ 

➢ SUB. ESCALA - 18,50% 

➢ SUB. TURNO 

• 2 turnos - 8,50 a 11% 

•  3 turnos - 15 a 19,50% 

➢ PRÉMIO DE PRODUTIVIDADE ANUAL (2019) 

• < de 200 dias- Zero 

• 200/220 dias- 350€ 

• > 220 dias- 420€ 

➢ ABONO DE FALHAS (bilheteiras) 
Para quem efetue vendas mensais no valor de: 

• < 5.000€ - 15€ 

• 5.000€ -15.000€ - 25€ 

• 15.000€ -30.000€ - 35€ 

• 30.000€ -50.000€ - 50€ 

• 50.000€ -80.000€ - 70€ 

• > 80.000€ - 100€ 

➢ ABONO DE FALHAS ORV  

• MIN. 10€ 

• < 250€ - 6% sobre o valor do bilhete 

• > 250€ - 5% sobre o valor do bilhete (+ 5€); 

➢ ABONO DE PREVENÇÃO - 7€; 

 

Há ainda a considerar: 

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

➢ RETROATIVIDADE, é proposto ser considerada a partir de 2019, mas o 
acordo assinado pelo SINFA reporta a outubro de 2018. 
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Associa-te ao SINFA, dá-nos a representatividade que 
merecemos! 

 

SUBSÍDIO DE TRANSPORTE 

 

Para acabar de vez com as confusões, divulgamos na integra a proposta 
apresentada pela empresa. 

           O que o SINFA pretende é anular o ponto 2 e 3 de forma a permitir o 
pagamento a esse grupo de trabalhadores, que atualmente recebem subsídio e 
que com esta proposta vão deixar de receber. O ponto 4 foi já uma alteração 
feita no decurso das negociações. 

          É preciso frisar que este subsídio PASSA A SER TRIBUTADO, 
pretendíamos que fosse integrado no salário, infelizmente o governo não se 
mostrou recetivo à nossa proposta. 

 

Cláusula 48.ª-A Subsídio de Transporte 

1. Considerando as dificuldades de deslocação e a eventual necessidade de 
utilização de viatura própria, nomeadamente no período compreendido entre as 
00h e as 06h30 o trabalhador tem direito a um abono diário, devido por cada dia 
de prestação efetiva de trabalho, no valor de €7,69. 

2. O pagamento do referido abono depende da disponibilidade horária do 
trabalhador para realização de qualquer serviço, por escalas ou turnos, previsto 
para o respetivo centro de trabalho, de molde a assegurar a laboração contínua 
intrínseca à atividade da Empresa.  

3. O trabalhador que, independentemente do motivo, não tenha a 
disponibilidade horária, e que por razões que não lhe sejam imputáveis, não 
preste ou não possa prestar trabalho nas condições previstas nos números 
anteriores, não tem direito ao abono previsto no n. º1 da presente cláusula. 

4. Ao trabalhador que beneficie do regime de parentalidade, nos termos 
legalmente previstos, não se aplica o disposto nos números 2 a 4. 
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