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O sindicato esteve reunido com a administração da CP Carga no passado dia 2 de Março,
onde não foram respondidas as questões de fundo que tinham sido colocadas na reunião
anterior. Os problemas dos trabalhadores no passado tendem a persistir no futuro.

No que diz respeito às diuturnidades, o seu pagamento está a ser pago desde o mês de
Janeiro. A posição do sindicato é que se deve ser mais justo, ou seja, num cenário de uma
empresa privada que não está subjugada à lei do Orçamento de Estado deveria ser pago com
retroactividade todos estes anos em que os trabalhadores foram penalizados no seu
rendimento mensal.

Quanto às avaliações de desempenho e o enquadramento na tabela salarial, não existe
nenhum compromisso, tendo-se a administração refugiado, mais uma vez, no pouco tempo
em que tem a gestão da empresa, o que leva a pensar que concorreram à compra de uma
empresa pública sem ter o mínimo conhecimento da realidade da mesma. Como sabemos
que nada disto é verdade, o negócio foi tão apetecível e continua a ser, tendo os problemas
dos trabalhadores sido colocados para segundo plano. Para o Sindicato, têm que ser
contados os tempos de permanência nos anos anteriores para efeitos de progressão na
carreira e na falta de avaliação por culpa da CP, os trabalhadores devem ser avaliados em
termos médios e, serem colocados no respectivo índice salarial.

Esta nossa posição é sustentada em decisões dos tribunais, em situações análogas às
existentes na CP-Carga, pelo que iremos para a via judicial na defesa dos interesses dos
trabalhadores e discutir com os trabalhadores outras acções a desenvolver.
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PROPOSTA SINDICAL ACEITE PELA ADMINISTRAÇÃO
A administração acolheu uma proposta do sindicato sobre o pagamento dos variáveis no mês
de Abril, que consiste, em pagar esse valor (20%) num recibo à parte do recibo normal. Este
pagamento será efectuado alguns dias antes do pagamento normal que é no último dia útil
do mês.

E OS POSTOS DE TRABALHO?
O acordo celebrado entre a CP Carga e a EMEF para a manutenção do material circulante é
para acabar, passando a CP Carga a efectuar a manutenção do seu material.

Podemos até afirmar que esta administração tem um rumo de gestão bem traçado, como é
exemplo, a ideia de criar apenas duas categorias profissionais no que diz respeito às
operações da actividade ferroviária. Uma sendo ligada à tracção, ou seja, o agente único e
outra a criação de uma categoria profissional que iria ser a fusão de todas as outras
(Operador de Apoio, Operador de Manobras, Operador de Transportes e Operador de
Material) numa só.

Disponíveis para negociar, mas não numa base de uma visão redutora da operação da
empresa, que coloca em causa postos de trabalho e tem como única opção o lucro. Neste
sentido o sindicato, junto de todos os trabalhadores, irá discutir a proposta de acordo de
empresa a apresentar. Falamos de um acordo de empresa que representa todos os
trabalhadores da CP Carga e não apenas uma parte.

REFORÇAR A CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO SINDICAL
Os tempos próximos vão ser de uma grande exigência da organização dos
trabalhadores, na defesa dos direitos e interesses de quem trabalha, intervenção
que terá mais força se for sustentada numa forte mobilização a partir dos locais
de trabalho.

Aumentar a sindicalização, eleger delegados sindicais e comissões sindicais de
base é o caminho para dar força à luta de quem trabalha.

Sindicaliza-te no SNTSF/FECTRANS, a organização de todos os ferroviários, de
todas as categorias profissionais e que integra a maior organização sindical do
País, a CGTP-IN


