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Comunicação CP                                                                                                                                       15 de novembro de 2020 

REUNIÕES CP 
O SINFA TEVE A OPORTUNIDADE DE REUNIR, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO, COM A DOC E COM A DRH, 

RESPETIVAMENTE, DAS QUAIS RESULTARAM AS SEGUINTES CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES, A SABER: 

 

INSTALAÇÕES SOCIAIS (situações anteriormente identificadas pelo SINFA). 

➢ SALAS SOCIAIS DE LISBOA-ROSSIO E LISBOA ORIENTE - Ficou o compromisso de que as intervenções 

necessárias serão prioritárias. Relembramos que a empresa se comprometeu a intervencionar a sala social do 

Rossio no primeiro trimestre deste ano! a desculpa? Dado que assistimos nesse trimestre a pequenas obras 

de refeitórios, quer em oficinas, quer na própria sede da empresa, ficamos com a perceção de algum desprezo 

pelos ORVS pertencentes ao Depósito de Revisão do Rossio. As condições de higiene e segurança estão em 

fase avançada de degradação, como foi reconhecido pela DOC. Para determinados casos da empresa, a 

pandemia justifica-os, para outros, basta mitigar os potenciais riscos que a pandemia já não existe. 

 

➢ AZAMBUJA - As instalações no contentor existente, serão substituídas por outras no edifício principal da 

estação, tendo já sido feitas as diligências necessárias junto da Infraestruturas de Portugal para a cedência do 

espaço. A transição está apenas prevista para o ano de 2021. Reforçamos, a situação é urgente! 

 

➢ SALA PARA TOMADA DE REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES DAS BILHETEIRAS DE LISBOA ORIENTE - Foi 

proposto pelo SINFA que a CP encontre uma solução que permita os trabalhadores das bilheteiras terem uma 

sala de tomada de refeição exclusiva, pois esses não se sentem à vontade para realizar as suas refeições nas 

salas sociais que também são comuns a ORVS e Maquinistas. A CP manifestou a sua vontade em manter tudo 

igual, essa “não situação”, não é adequada aos interesses dos trabalhadores das bilheteiras. NÃO IREMOS 

DESISTIR, E FORMAS DE PROTESTO SERÃO LEVADAS A CABO MUITO EM BREVE. 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL GEL/DR-ROSSIO 

➢ A empresa quer manter a solução existente, e que passa pelos ORVS abastecerem-se nos Depósitos do Rossio 

e Santa Apolónia. Foi proposto a afixação de um depósito na sala de Oriente. Consideramos não ser razoável, 

que os ORV´s se desloquem de casa muito mais cedo para fazer o reabastecimento num local diferente do da 

apresentação ao serviço. Compreendemos que haja comportamentos incorretos de alguns colaboradores, 

mas pela sua existência, não podemos desistir de encontrar soluções mais seguras e viáveis. 
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FISCALIZAÇÃO NOS COMBOIOS URBANOS 

➢ A CP mostra-se intransigente e entende que a receita perdida, é consequência da ausência de fiscalização, 

como tal exige que essa se faça. 

Entende assim, que o direito dos trabalhadores à saúde e a formas de autoproteção não devem ser prioridade, 

priorizando a componente economicista e relegando para segundo plano um direito constitucional que reveste forma 

de dignidade humana, e que a demais legislação especial que se debruça sobre a HST e o CT nos faz lembrar que 

aquelas prioridades estão invertidas. Sem prejuízo de algumas falhas iniciais, hoje mais pontuais, o plano de 

contingência da CP tem como princípio adjacente a mitigação dos riscos. Ora, a mitigação não significa eliminação dos 

riscos. Dizemos aqui de uma forma clara: os trabalhadores têm o direito inalienável e incontestável de optarem por 

não serem contagiados pelo Covid-19! 

O SINFA discorda de que a tarefa de fiscalização, no presente momento, esteja imune a um potencial risco de contágio, 

por razões de incumprimento do distanciamento social, pelos potenciais contatos, pela deslocação permanente, entre 

carruagens, do ORV, por comportamentos imprevistos dos passageiros, acrescentando-se o facto de a circulação dos 

comboios urbanos se situarem entre concelhos que registam um elevado número de casos covid-19. A empresa admite 

e reconhece, no seu plano de contingência, que os ORV’s são os que estão expostos ao mais elevado risco de contágio. 

Se assim é, porque tem perto de 500 trabalhadores em teletrabalho, onde o ambiente de risco é muito mais reduzido, 

até porque grande parte deles tem o seu próprio gabinete de trabalho?! Porque uma comitiva de 8 elementos da 

empresa, dirigiu-se recentemente às instalações da estação da Azambuja, deslocando-se em duas viaturas, podendo 

ir de comboio?! 

Porque alguns serviços internos passaram a ter regras apertadas de acesso físico aos mesmos? Afinal, porque com 

quem está submetido a menor risco de contágio é-lhe dada a possibilidade elevada proteção, e com os ORV’s dos 

serviços urbanos, expostos ao mais elevado risco, se exige que assumam esse risco, aconteça o que acontecer? Quando 

solicitamos que a empresa testasse todos os ORV’s, o SINFA não obteve resposta nessa altura. Os casos conhecidos 

são exatamente os que revelaram sintomas. Não é líquido que o ponto de contato de contágio tenha sido dentro ou 

fora de serviço, tendo em consideração que há uma volatilidade temporal dos sintomas, dependendo dos casos.  

O SINFA DISCORDA TOTALMENTE DA EXECUÇÃO DA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS URBANOS, 

PRINCIPALMENTE, EM HORAS DE PONTA,  não existindo condições mínimas de segurança sanitária para que se faça a 

revisão nos comboios, sendo impossível cumprir as regras decretadas pela DGS, quer as gerais, quer as específicas 

para os transportes públicos.  

✓ ESTAMOS A ELABORAR UM DOCUMENTO, COM FUNDAMENTO DA NOSSA POSIÇÃO, QUE SERÁ ENVIADO AO 

SR. PRESIDENTE DA CP, AO SR. MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO E AOS GRUPOS 

PARLAMENTARES. DEPENDENDO DAS RESPOSTAS, IREMOS AVALIAR EM CONJUNTO COM OS 

TRABALHADORES, EVENTUAIS FORMAS DE LUTA, NÃO SEM ANTES FAZER ECO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

SOBRE ESTA MATÉRIA EM ESPECIAL. 
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HORÁRIOS DAS BILHETERIAS E DESTACAMENTOS 

➢ Há muito tempo o SINFA propôs, como forma de tentar mitigar os riscos da pandemia e evitar que haja 

concentração de pessoas “a mais” nas bilheteiras, que os horários fossem reduzidos sempre que se 

justificasse, para 6 horas, tal como está previsto no Acordo de Empresa, bem como a tomada da hora de 

refeição à saída.  

 

➢ Foi igualmente proposto que os destacamentos sejam evitados, sendo que essa situação tem levado ao fecho 

de várias estações em simultâneo, desnecessariamente. 

A CP não mostra abertura para a redução de horários, apesar de se comprometerem a fazer nova avaliação, a ideia 

deixada foi de que iriam manter tudo igual. 

 

 

 

CONCURSOS E NOMEAÇÕES 

➢ Demos a conhecer a nossa discordância pela existência de contratos ATOCTS e pelas nomeações (que apenas 

são permitidas para Inspetor Chefe, especialidades e categorias não integradas em carreira) que a empresa 

vem vindo a fazer. Reconhecemos as dificuldades que a Lei do OE todos os anos impõe às empresas como a 

CP, mas isso não lhes dá o direito de “promover” trabalhadores sem concurso, muito menos de estender esse 

exercício de funções superiores ao concurso ora em curso, considerando-o como 1.ª prioridade. Defendemos 

que ponto de partida seja igual para todos, sem qualquer desconsideração para ninguém, naturalmente.  

 

➢ Defendemos ainda que a carreira de inspetor de serviço comercial deve ser valorizada e mais atrativa, 

especialmente no início dessa. 

ABONO DE TRANSPORTE/DISPONIBILIDADE 

➢ Lamentamos que a empresa tenha regras diferentes para os seus trabalhadores, e aplique essas sem qualquer 

critério, tendo em conta a intransigência em resolver algumas situações de fácil resolução, o SINFA irá 

defender os seus associados no local apropriado, portanto, nas instâncias judiciais. 

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO NAS BILHETEIRAS DO ENTRONCAMENTO EM DIA DE 

CONSULTA PERIÓDICA NA ECOSAÚDE 

➢ Foi-nos comunicado que a situação estaria ultrapassada, verificamos que tudo se mantém igual e foi com 

surpresa que recebemos um mail do jurídico, passados 2 dias após a reunião a comunicar que se tratava de 

uma exceção e que iriam manter o horário em outubro e novembro. 

PERANTE A PANDEMIA, A CP NÃO MOSTRA QUALQUER INTERESSE EM PROTEGER A 

SAÚDE DOS SEUS TRABALHADORES NEM A DOS SEUS FAMILIARES! 
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Que custos operacionais ou financeiros, ou que mais valias significantes haverá para a empresa ao alterar uma entrada 

das 8 horas para as 10 horas? O que valem os trabalhadores da CP para essa? Acha a CP normal que um trabalhador 

seu, esteja em jejum até às 10h30/11h00 para efetuar uma colheita de sangue? Consideramos ferir a dignidade da 

pessoa humana. Insistiremos para que esta prática seja definitivamente suspensa. 

ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS TRABALHADORES TRANSITADOS DA EX-EMEF 

➢ O SINFA irá em breve subscrever o Acordo de Empresa/Regulamento de Carreiras da EMEF, que ainda se 

encontra em vigor. 

 

➢ Recursos humanos - Estão a ser criadas equipas de forma a que haja maior apoio aos trabalhadores nesse 

campo, lacuna encontrada nas oficinas da AML, a CP comunicou que irá anunciar as equipas assim que essas 

estejam devidamente formadas e suficientemente cimentadas. 

 

➢ Passe SOFLUSA - A CP comunicou que qualquer trabalhador oriundo da Ex-EMEF, ao abrigo do Regulamento 

de Concessões, tem direito ao passe da SOFLUSA para o transporte fluvial entre o Barreiro e Lisboa e vice-

versa. Portanto, os trabalhadores oriundos da EX-EMEF, podem solicitar o passe através dos serviços. 

OCUPAÇÃO DE VAGAS NOS DEPÓSITOS DE REVISÃO E TRANSFERÊNCIAS 

➢ A CP confirmou a entrada de 16 novos ORVS, dando prioridade a trabalhadores da CP, por via de recrutamento 

interno, que se considerem aptos. Em simultâneo, decorrerá um concurso externo, cujo número de 

recrutamento dependerá das vagas não ocupadas pelo recrutamento interno. O número e localização das 

vagas, serão apuradas, depois de consumadas todas as transferências atualmente pendentes, atribuindo-se 

preferência aos trabalhadores que têm o curso de ORV, mas que continuam à espera de vaga em local de 

interesse. 

ATRASO CONSTANTE NO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO EM CARTÃO DE REFEIÇÃO 

➢ A empresa comprometeu-se a confrontar a empresa prestadora do serviço, de forma a evitar que continuem 

a existir atrasos nos pagamentos. 

ABONO DE FALHAS 

➢ Há muito que o SINFA pediu um esclarecimento sobre quais os produtos que entram para calculo do valor do 

abono de falhas. 

Recebemos finalmente a resposta, que juntamos em anexo. 

TELETRABALHO 

➢ Foi emitido um parecer do jurídico pela CP que veio trazer alguma confusão e acrescentar dúvidas, entende 

esse que sendo a CP uma empresa que presta serviços essenciais não está abrangida pelo último decreto-lei 

que obriga os trabalhadores ao teletrabalho nos concelhos em estado de emergência. 
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➢ No entanto, o parecer é apenas indicativo e foi-nos transmitido que a decisão de colocar os trabalhadores em 

teletrabalho é das direções e respetivas hierarquias. 

Apesar de a CP ser de facto uma empresa que presta serviços essenciais, nem toda a atividade da empresa se insere 

nesse contexto. 

Achamos estranho que a empresa tenha retirado trabalhadores em regime de teletrabalho após ter sido decretado a 

sua obrigatoriedade nos concelhos em estado de emergência. 

ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MANOBRA E O MATERIAL 

Esses assuntos são relacionados com a Manutenção e Engenharia, com a qual temos reunido e conversado com 

frequência. 

➢ O diretor continua a aguardar pelo aval superior para que se paguem aos trabalhadores afetos à manobra, 

a diferença monetária sempre que efetuem turnos de serviço que competem a trabalhadores de categoria 

superior. 

➢ Aguardamos pela revisão de escalas que nos foi prometida. 

➢ Aguardamos pela intervenção nas copas afetas à manobra e ao depósito de revisão e material. 

➢ A distribuição de armários em Lisboa Santa Apolónia já está numa fase adiantada de estudo. 

➢ Também as condições dos balneários estão já a ser avaliados. 

➢ Outros assuntos quotidianos têm sido identificados e apresentados superiormente. 

 

NEGOCIAÇÃO DO REGULAMENTO DE CARREIRAS 
Teve lugar no passado dia 13 mais uma reunião com vista à revisão do RC da CP. 

As categorias que deviam ser abordadas seriam as de Manutenção e Preparação de Material. 

A reunião foi totalmente inconclusiva, com a CP a defender que o documento base, era uma proposta de RC de 2017, 

nunca publicada. O SINFA a defender que o documento base é o que está em vigor, o AE/RC de 1999. 

Isso faz toda a diferença, o documento de 2017 obrigaria os trabalhadores com a categoria de Operador de Manobras 

e Operador Chefe de Manobras a realizar praticamente todas as funções do Operador de Material sem a devida 

correspondência financeira. 

O SINFA em 2018 apresentou um pré-aviso de greve juntamente com as estruturas (ASSIFECO, SNSTF/FECTRANS e 

SFRCI) que não subscreveram um outro acordo de 29 dezembro de 2017, esse pré-aviso estava relacionado com 

aumentos salariais e não com o regulamento de carreiras. 

Como forma de levantamento da greve foi acordado com a CP e a tutela um documento que contemplava melhores 

condições do que as acordadas em 2017. Numa alínea diz que os sindicatos subscritores são vinculados ao acordo de 

2017 à exceção das categorias da carreira comercial. 
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O SINFA nessa data não tinha associados que não fossem da carreira do comercial, assim, nessa altura a alínea era 

totalmente irrelevante para a nós. Nunca discutimos qualquer proposta para a carreira de Operador de manobras ou 

Operador-chefe de manobras. 

É para nós, estranhíssimo, que esse RC só tenha alterações significativas na carreira de transporte e em duas dessas 

categorias, a de Operador de manobras e a de Operador-chefe de manobras. 

A CP teve todo o tempo que quis para publicar esse RC mas nunca o fez, como tal, para o SINFA esse RC é inexistente, 

não tem assim qualquer validade legal. Não pode agora a CP querer-se aproveitar de um documento retirado fora do 

contexto e com o qual não está a cumprir com o seu conteúdo. 

O DOCUMENTO ASSINADO EM 2018, NA PRIMEIRA CLÁUSULA DIZ: 

“Clausula 1 

A CP e as OS subscritoras manifestam  a sua  reciproca vontade e empenho em continuar a remeter para a contratação 

coletiva a resolução de problemas de fundo, nomeadamente sabre conteúdos funcionais e enquadramentos 

remuneratórios, tendo presente que o Acordo alcançado em Dezembro de 2017 configura um Acorda intercalar, 

comprometendo-se a CP a retomar, na primeira semana de abril do corrente ano, o processo de revisão do Acorda de 

Empresa e do Regulamento de Carreiras, ficando acordado entre as partes que o Acordo a que chegarem no âmbito 

destas negociações terá efeito a 1 de outubro de 2018. No âmbito das referidas negociações, compromete-se a CP a 

encontrar soluções de valorização das remunerações mais baixas, nomeadamente no tocante a Assistentes Comerciais, 

Operadores de Venda e Controlo e Operadores de Revisão e Venda, entre outros.”. 

Ora, a CP só quer cumprir com o que lhe interessa? A negociação iniciou muito mais tarde que o acordado e não teve 

efeitos retroativos a 1 de outubro de 2018, e a valorização das remunerações mais baixas é uma miragem. 

Então em que é que ficamos? 

O SINFA defenderá com todos os seus meios, os direitos dos seus associados, doa a quem doer, jamais nos colocaremos 

ao lado das empresas sempre que isso implique a retirada de direitos aos trabalhadores, como alguns infelizmente 

têm feito à vista de todos e perante as demais ORTs. 

Independentemente do sindicato, todas as propostas que sejam apresentadas e desde que defendam e valorizarem 

os trabalhadores terão sempre o nosso apoio e concordância. 

Quem se coloca no lado de lá, está não só a trair os seus associados como todos os trabalhadores em geral. 

 

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 
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