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Comunicado CP 2/2021                                                                                           Lisboa, 4 de março de 2021 

Recebemos no passado dia 1 de março, a última proposta da CP relativa ao Regulamento de Carreiras, 
segundo a própria, um documento que se encontra fechado. 

A CP ao dizer que os documentos se encontram fechados, demonstra que não quer negociar com os 
sindicatos, como nunca quis, o que quer é impor um Regulamento de Carreiras ao seu jeito sem o 
contributo dos trabalhadores na elaboração do mesmo. 

O documento, encontra-se ainda em análise, mas podemos desde já deixar algumas considerações 
sobre o mesmo: 

1. O SINFA não aceita imposições! 
 

2. As principais propostas do SINFA foram recusadas ou desprezadas! 
 

3. Não há um cêntimo para os trabalhadores da CP! 
 

4. Não houve nenhum esforço da CP no sentido de se dignificar as carreiras e os salários dos 
trabalhadores! 
 

5. Não houve nenhuma mudança nas atuais tabelas salariais, em nenhuma carreira ou categoria 
profissional! 
 

6. As regras de avaliação e desempenho para efeitos de mudança de índice, apesar de se terem 
dado alguns passos, continuam muito aquém do que se pratica noutras empresas. O SINFA 
propôs que a CP criasse um regulamento com as regras bem definidas sobre a avaliação e 
desempenho, a falta de resposta só significa que a empresa quer continuar com a mesma 
bandalheira, com a falta de rigor e transparência, que se exige numa empresa pública; 
 

7. O sistema de avaliação apresentado, que consiste em tempos de permanência (anuidades) ao 
invés do atual sistema de pontos, prejudica os trabalhadores que atualmente mudam mais 
rápido de índice, que também assim chegam mais rápido ao topo das carreiras. Como são 
exemplo os trabalhadores que costumam ter uma avaliação entre 5 e 6 pontos; 
 

8. A CP quer impor mais funções aos trabalhadores e pagar o mesmo; 
 

9. Os trabalhadores que se encontram congelados no topo de carreira (alguns com bastantes 
pontos acumulados) assim vão permanecer; 
 

10. Os concursos para os Assistentes Comerciais, carreiras da manobra/material e carreira 
administrativa, são uma falácia, a empresa recusa-se a colocar datas para a efetivação desses 
concursos e a cumprirem com aquilo que disseram aos sindicatos: 
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a) Que seria efetuado um inquérito a todos os ACs até ao final do ano transato, com a finalidade 

de se averiguar quem teria interesse em concorrer a OVC e ORV; 
  

b) Que as vagas eram ilimitadas; 
 

c) Que todos aqueles que quisessem passariam para as novas categorias profissionais; 
 

d) Que no fim do primeiro semestre de 2021 já estaria o primeiro curso formado e o segundo no 
semestre seguinte; 

 
11. Os concursos serão assim “abertos de forma faseada, atendendo às possibilidades da empresa”, 

ora, isso é exatamente como está até à presente data. Questionamos, há quantos anos não 
abrem concursos de Assistente Comercial para OVC? 
 

12. A CP não aceitou a proposta do SINFA em extinguir a categoria profissional de Especialista III, 
mesmo não havendo atualmente nenhum trabalhador nessa categoria profissional; 
 

13. A CP não aceitou a proposta do SINFA em unificar a carreira profissional de Inspetor Comercial, 
vão os trabalhadores em topo de carreira continuar congelados sem qualquer expectativa de 
evolução profissional; 
 

14. A CP criou a carreira de Suporte Técnico e de Controlo de Tráfego e também aqui optou por 
dividir as categorias em dois; 
 

15. Os Assistentes Administrativos III têm que se sujeitar a concurso, também sem datas definidas, 
para poderem transitar para Assistentes Administrativos II; 
 

16. Surge uma nova categoria, OPERADOR DE REVISÃO DE MATERIAL E MANOBRAS, esta nova 
categoria à qual só podem concorrer os Operadores de Manobras, vem ao encontro das nossas 
preocupações, a empresa quer que o “Manobrador” faça de “Revisor de Material” sem ganhar 
um cêntimo a mais; 
 

17. A nova categoria de Preparador de Material que, no fundo tem praticamente as mesmas funções 
que o Operador de Material, é a categoria profissional mais valorizada na empresa, a grande 
diferença é o acompanhamento de comboios. Esse acompanhamento hoje é feito exclusivamente 
pelo pessoal do comercial, por isso não se percebe o porquê das outras categorias profissionais 
que já efetuam estes serviços não terem uma grelha salarial igual a esta nova categoria 
profissional. Tal como proposto pelo SINFA; 
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18. Não há garantias que todos passem para a categoria de Preparador de Material, o que já 
suspeitávamos desde o princípio. O que a CP pretende é formar uns poucos Preparadores de 
Material, precisamente em locais onde é necessário o acompanhamento de comboios e os 
restantes continuam nas atuais categorias com a agravante dos Operadores de Manobras e 
Operadores Chefe de Manobras passarem a desempenhar funções hoje exclusivas dos 
Operadores de Material; 
 

19. A CP não salvaguarda os Operadores de Manobras e os Operadores Chefe de Manobras que 
não querem ou não podem concorrer às novas carreiras, querendo-os obrigar a fazer as funções 
que hoje são exclusivas do Operador de Material; 
 

20. A CP não salvaguarda os trabalhadores com a categoria de Operador de Material que queiram 
concorrer a Técnicos de Material e pretende que esses passem a estar disponíveis para fazer 
turnos exclusivos da manobra, é o chamado “andar de cavalo para burro”; 
 

21. A CP pretende que os trabalhadores oriundos da EX-EMEF da carreira de manutenção, passem 
a ter carreiras mais longas, mas praticamente sem benefícios financeiros; 
 
a) O Operário, o Eletricista e o Mecânico, passaria para a categoria de Técnico de Manutenção 

(fusão das 3 categorias profissionais), além da polivalência que passariam a ter, seriam ainda 
prejudicados no tempo necessário à progressão na carreira. Atualmente chegam ao topo da 
carreira em 24 anos e passariam a demorar 33 anos, qual a diferença no último índice? 
(46.02€).  

 
b) O Técnico Oficinal, passaria para categoria profissional de Chefe de Manutenção, atualmente 

demora 18 anos a chegar ao topo de carreira e passaria a demorar 26 anos, a diferença 
salarial? (12.02€). 
 

Considera assim o SINFA que esta proposta para o novo Regulamento de Carreiras além de não 
trazer nenhum benefício para os trabalhadores, em algumas situações ainda os penaliza face ao 

atual RC. 

O SINFA não aceita que existam milhões para investir na ferrovia e que não haja 1€ para valorizar 
os seus trabalhadores! 

O SINFA não subscreverá um Regulamento de Carreiras que não traga mais valias para os 
trabalhadores da CP. 

Iremos consultar os nossos associados para que se possam pronunciar sobre esta proposta, assim 
que o estado de emergência seja levantado e quando for possível efetuar visitas sindicais em 
segurança, iremos aos vossos locais de trabalho. Até lá, poderão dar a vossa opinião pelos canais de 
comunicação do sindicato. Todos os contributos são bem-vindos. 

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 

 


