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Comunicado CP           15 de junho de 2020 

REGULAMENTO DE CARREIRAS Como já tínhamos comunicado, iniciou-se a 

negociação do Regulamento de Carreiras. Hoje dia 15 de junho, ocorreu a primeira reunião no Ministério das 

Infraestruturas e Habitação entre a CP a tutela e os Sindicatos. 

Há a reter o seguinte: 

1) Vontade da empresa em ter apenas um Regulamento de Carreiras; 

2) Que nesse se consigam ajustar as carreiras dos trabalhadores oriundos da EMEF com as carreiras dos demais 

trabalhadores da CP; 

3) Verificação da necessidade de rever as carreiras existentes na CP; 

4) Haverá 3 mesas negociais, uma com o SMAQ, outro com o SFRCI e uma outra com os restantes, tal como 

ocorreu na negociação do Acordo de Empresa; 

5) As negociações serão à quinta-feira e quinzenalmente; 

6) A previsão para o final do processo foi apontado para o dia 30 de novembro de 2020; 

7) Há limitações financeiras e contexto de crise. 

Adivinha-se uma negociação muito difícil, tendo em conta o contexto habitual motivado pelo Covid-19 e pela crise 

económica que daí resulta. No entanto tudo faremos para que os trabalhadores sejam valorizados e defenderemos as 

nossas propostas, que apresentamos, de onde destacamos: 

1) Que a categoria de Assistente Comercial seja uma categoria de transição e que ao fim de 3 anos de experiencia 

passem automaticamente a Operadores de Venda e Controlo. 

2) Fusão da carreira de Operador de Manobras, Operador Chefe de Manobras e Operador de Material numa 

carreira única; 

3) Alteração do modelo de Avaliação; 

4) Grelhas salariais: 

a) Eliminação dos dois primeiros índices e, simultaneamente, criação de dois no final da tabela indiciária.  

b) Que todos os trabalhadores subam automaticamente dois índices. 

5) As promoções devem ter critérios definidos por regulamento interno. 

SUBSÍDIO DE TRANSPORTE A CP continua a não cumprir com o acordado e parece não saber a 

quem deve pagar o subsídio de transporte, o SINFA tem insistido junto da empresa, de modo a que essa cumpra com 

o que foi acordado e com aquilo que está estipulado na cláusula 56.ª Abono de transporte/disponibilidade. 

REPOUSO A partir de Abril de 2020, para os trabalhadores fixos que laboram em regime de escalas de serviço, 

o repouso mínimo na sede passou a ser de 14 horas. Chamamos no entanto a atenção que a o repouso associado ao 

descanso semanal poderá ser reduzido para 12 horas e nesse caso não há lugar ao pagamento de falta de repouso. 

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 
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