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Comunicação CP                                                                    Lisboa, 30 de dezembro de 2019 

Informamos que subscrevemos um princípio de acordo com a CP, com vista à 

revisão do atual AE/99. 

Este princípio de acordo tem efeitos retroativos, a partir de janeiro de 2019 

relativamente ao subsídio de escala, o subsídio de turno, as diuturnidades e o 

subsídio de alimentação. 

O SINFA juntamente com alguns sindicatos exigiu que houvesse aumentos 

salariais em 2019, depois de reunirmos com o Sr. Ministro das Infraestruturas foi 

possível alcançar um aumento salarial de 15€, muitos desvalorizam, mas para 

muitos trabalhadores estamos a falar de um aumento salarial acima de 1.5%. 

Pretendíamos que fosse respeitado o nosso acordo de fevereiro de 2018 com 

retroatividade partir de outubro de 2018. Foi por isso que nos continuamos a 

bater. Não foi possível. 

Foi conseguido, um prémio de complexidade de manobra/risco no valor de 

20€/mês, para todos os trabalhadores das carreiras de manobra e material. Esta 

proposta, há muito que o SINFA se batia por ela. Todas as profissões ferroviárias 

merecem ser valorizadas. 

O subsídio de transporte passa a ser integrado no Acordo de Empresa e terá um 

valor de 4,91€/dia. Recordamos que a proposta anterior da empresa foi de 

7,69€/dia com o compromisso de a empresa assumir a responsabilidade da sua 

tributação. Apresentou-se na mesa, uma nova designação para aquilo que é hoje 

o prémio de assiduidade diário (4,41€) e parte do montante do subsídio de 

transporte, isto é, um prémio de revisão. O SINFA propôs um prémio de 

fiscalização, em função do seu número, com valores acima dos 3,50€, 

mantendo-se o prémio de assiduidade. Dessa forma, fixava-se de vez o subsídio 

de transporte em 7,69€. As circunstâncias, ocasionadas por calculismos alheios 

à nossa vontade, não nos permitiram insistir nesse propósito. 

Para o pessoal das bilheteiras foram acordados valores mais justos para o abono 

de falhas. 

O repouso mínimo passa a ser de 14 horas e as escalas passam a ser 

elaboradas de forma a que a duração do período normal de trabalho seja entre 

6h00 a 9h00. 

Há ainda a salientar o complemento de subsídio de doença, o seguro de saúde 

e o Subsídio de pré-escolar, três das matérias mais importantes e pelas quais 

nos batemos desde o primeiro dia de negociação. 

Faltam ainda acertar algumas matérias, como o conceito de sede (importante 

para as bilheteiras) que nunca desistimos, e a marcação de férias, havendo 

reuniões em janeiro para negociar o que falta. 
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Foram meses de negociação, foram garantidas as condições do atual A.E, que 

era a nossa grande prioridade (nunca ficar pior). Infelizmente não se conseguiu 

ir mais longe, muitas das propostas do SINFA, que vos demos a conhecer, não 

foram aceites, embora algumas se mantenham de pé, também não foi cumprido 

o acordo de fevereiro de 2018 e assim garantida a retroatividade a outubro de 

2018. 

Iremos já em janeiro iniciar o processo de negociação do Regulamento de 

Carreiras, ficando em ata o compromisso de a empresa avaliar a fusão da 

carreira de material com a carreira de manobra, resultando uma carreira única, 

e que essa nova carreira tenha os índices iguais aos ORV e OVC. Também 

propusemos que se mantenha a carreira de Assistente Comercial, mas apenas 

como uma carreira transitória, assim ao fim de 3 índices ou de 5 anos em funções 

os Assistentes Comerciais passariam automaticamente para a categoria de 

OVC, incluindo aqueles que já estão na empresa. As propostas foram bem 

aceites, no entanto, a administração não quis deixar em acordo escrito a 

aceitação dessas nossas propostas. 

Vamos continuar a apresentar propostas de forma fundamentada e sempre no 

sentido de valorizar os trabalhadores. 

O SINFA revitalizou-se e tem mostrado trabalho, fomos a estrutura que mais 

propostas apresentou, todas elas fundamentadas, com a ajuda dos nossos 

camaradas da USI, trabalhamos arduamente durante estes meses, com 

empenho e dedicação, mas também com a nossa proximidade e com 

transparência, todas as nossas propostas foram apresentadas aos sócios, sem 

medo de que pudessem ser ou não aceites.  

É sabido que não conseguimos ir mais longe por falta de representatividade, mas 

essa pode ser alterada com a tua vontade, na CP existe um monopólio sindical, 

o SINFA não só se apresenta como uma alternativa, mas como uma estrutura 

com ideias novas, assentes na transparência e na proximidade aos seus 

associados. A TODOS OS SEUS ASSOCIADOS. Não precisa de sócios nas 

bilheteiras apenas para que estes fiquem em casa em dias de greve e assim 

assegurarem a supressão de comboios. 

Lamentamos profundamente que a empresa apoie esse monopólio e permita 

que haja um prémio de revisão com a verba que estava destinada ao subsídio 

de transporte dos restantes trabalhadores que a ele têm direito, mais lamentável 

é que o tal sindicato não tenha estendido esse prémio aos restantes 

trabalhadores operacionais. CARREIRA COMERCIAL? REPRESENTAM 

TODOS OS TRABALHADORES OPERACIONAIS? 

TUDO TRETAS! 
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Comunicação CP                                                                    Lisboa, 30 de dezembro de 2019 

GRELHA PROVISÓRIA 
MATÉRIAS AE de 1999 NOVO AE 2020 

AUMENTO SALARIAL  15,00€ 

PRÉMIO DE REVISÃO 
(Substitui o prémio de 

produtividade) 

 Ainda não foi apresentada 
a fórmula 

PRÉMIO DE 
COMPLEXIDADE DE 

MANOBRA/MATERIAL 

 20,00€ 

SUBSÍDIO DE 
TRANSPORTE 

 4,91€/dia 

DIUTURNIDADES 22,70€ 24.00€ 

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.80€ 7,60€ 

SUBSÍDIO DE ESCALA 17,75% 18,50% 

SUBSÍDIO DE TURNO 2 turnos =7.50% a 10% 
3 turnos = 14,5% a 18,5% 

2 turnos = 8,50 a 11% 
 3 turnos = 15 a 19,50% 

PRÉMIO DE 
PRODUTIVIDADE ANUAL 

< 200 dias - prémio anual 
proporcional ao número 

de prémios diários 
completos 

>199 dias - 66 prémios 
diários = 291.06€ 

< 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€ = 20€ 
5.000€ a 15.000€ = 25€ 
15.000€ a 30.000€ = 35€ 
30.000€ a 50.000€ = 50€ 
50.000€ a 80.000€ = 70€ 

     > 80.000€ = 100€ 

ABONO DE FALHAS 
ORV 

<250€ = 5,5% + 4,23€ 
>250€ = 4,5% + 2,55€ 

Mínimo = 15€ 
> 250€ = 4,5% sobre o 

valor da receita (+ 2.55€); 

ABONO DE PREVENÇÃO 5,24€ 7,00€ 

ABONO POR 
ITINERÂNCIA DO 
PESSOAL MÓVEL 

6h a 14h = 20,54€ 
14h a 18h = 24,64€ 
+ de 18h = 27,26€  

6h a 18h = 25,00€ 
+ de 18h = 27,26€ 

PERIODO DE 
TRABALHO DIARIO 

PARA QUEM LABORA 
POR ESCALAS 

6h00 a 10h00 6h00 a 9h00 

REPOUSO MÍNIMO 
(Entre turnos e após o 

descanso semanal) 

12H00 14h00 
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