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Os trabalhadores da CP-Carga

TÊM DIREITO A MELHORES SALÁRIOS
A empresa CP-Carga não nasceu na data da sua privatização, ela tem atrás de si, mais de um século de
actividade ferroviária e o seu principal activo são centenas de ferroviários, que transitaram da CP com a sua
capacidade profissional e que, diariamente, asseguram o normal funcionamento da empresa e dão a cara pela
mesma.

Neste novo ciclo da empresa, (resultante de um processo que os trabalhadores e o SNTSF/FECTRANS e
Comissão de Trabalhadores contestaram e que, muitos reconheceram ser pouco transparente, mas alguns que
diziam isso, quando passaram a ser governo esqueceram-se e procederam à sua privatização), consideramos
positivo que a administração assuma o principio da manutenção dos postos de trabalho, respeito pelos acordos
anteriormente firmados e a declaração de manter um clima de salutar nas relações laborais, intenções que
serão valorizadas se, no dia a dia, tiverem expressão prática e concreta.

É nesse sentido que a posição da administração relativamente à contagem do tempo para o vencimento de
novas diuturnidades e a contagem de tempo e avaliação profissional para mudança de índice, não se enquadra
nos princípios atrás enumerados, quando pretende esquecer o tempo passado – o período de 2010 a 2015 – e
queira começar as contagens a partir de 1 de Janeiro de 2016.

EXIGE-SE CUMPRIMETO DAS DIUTURNIDADES VENCIDAS E COLOCAÇÃO
DOS TRABALHADORES NOS ÍNDICES A QUEM TÊM DIREITO

Em empresas com processos de privatização análogos, os tribunais já reconheceram que: apesar de estar
suspensa a valorização salarial, os anos de contagem não são suspensos e os trabalhadores quando
cessar a proibição prevista no OE (no caso da CP-Carga a partir do momento da sua privatização) os
trabalhadores devem ser passar a vencer as diuturnidades entretanto suspensas e, nos casos em que a
evolução salarial dependia apenas dos tempos de permanência, devem ser colocados nos novos índices.

Como na CP-Carga a pretexto da proibição de valorização salarial, a anterior administração suspendeu
também a avaliação profissional, entendemos que deve ser considerada uma avaliação média e os
trabalhadores devem ser colocados nos novos índices de vencimento.

Não deixaremos de lutar por este direito dos trabalhadores e, desde a mobilização dos trabalhadores
para a luta até ao recurso aos tribunais, todos meios serão utilizados.

NEGOCIAR O AE PARA MELHORAR OS SALÁRIOS, DEFENDER E GARANTIR
OS DIREITOS E SALVAGUARDAR OS POSTOS DE TRABALHO

Correspondendo a uma reivindicação sindical a actual administração da CP-Carga informou que está a
preparar uma proposta com vista à discussão da convenção colectiva de trabalho para a empresa.

É neste sentido que as conversas de corredor começaram a aparecer, procurando criar a ilusão que, de futuro,
tudo vão ser facilidades e que os trabalhadores vão ver, na empresa privada, superadas as dificuldades com
que se confrontaram na empresa pública.



Cada um é livre de se iludir, mas que cada um registe que entendemos que os objectivos da CP-Carga
passaram a ser do gerar lucros para a MSC e, que nesse sentido irão procurar reduzir os custos de
trabalho.

A questão dos salários, a organização dos tempos de trabalho e a concentração de mais funções
nalgumas categorias para possibilitar a extinção de outras e dos respectivos postos de trabalho, vão ser
os eixos principais da negociação futura.

Não nos admiremos que até poderão aparecer com a ideia de aumento de salários, tendo como contrapartida
a uma desregulamentação de descansos, de horários de trabalho e de mais funções, ou seja, alguns euros a
mais pela troca de maior disponibilidade para a empresa e mais tarefas.

AS NOSSAS PROPOSTAS
Esta análise não nos leva a deixar de ocupar o espaço que nos compete, estar na discussão com a administração,
em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores da CP-Carga.

Assim, independentemente daquilo que a administração nos vier a apresentar, vamos para a negociação com
as nossas propostas e que entendemos deve ter os seguintes eixos principais:

 Reposição das diuturnidades e evoluções profissionais nos termos do AE em vigor,
contando-se os tempos de 2010 a 2015;

 Aumento da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária em 4%,
garantindo-se um aumento mínimo de 40€ na tabela salarial;

 Valorização maior do subsídio de refeição;
 Pagamento do trabalho nocturno de forma autónoma do subsídio de turno;
 O aumento dos intervalos descanso na sede e fora dela;
 Substituição do regime de diuturnidade por regime de anuidades;

Consideramos que o actual clausulado do AE/CP e RC nas matérias aplicáveis na CP-Carga se adequam
às necessidades da empresa e que as mesmas devem passar a constituir a contratação colectiva na empresa.

Sendo estes os eixos principais, o Sindicato apela aos trabalhadores para discutirem nos locais de trabalho
com os delegados e dirigentes as propostas e enviarem os contributos para o e-mail: geral@sntsf.pt

Estas são as nossas propostas que, como é óbvio, serão para negociar e avaliaremos as propostas da empresa
no seguinte sentido: Se forem boas para os trabalhadores terão o nosso apoio, se visarem o aumento do
tempo de trabalho, a desregulamentação dos descansos e dos horários, a criação de condições que levem á
extinção de postos de trabalho, terão a nossa oposição.

TODOS JUNTOS TEREMOS MAIS FORÇA
Os próximos tempos serão de uma grande exigência para o Sindicato e para os trabalhadores e, se todos nos
unirmos em torno daquilo que nos une, teremos mais força na nossa luta e, por isso, estaremos disponíveis
para concertar posições com todas as estruturas de trabalhadores, mas a nossa força negocial terá mais força,
quanto mais trabalhadores se identificarem com as nossas propostas.

Sindicaliza-te no SNTSF/FECTRANS, a organização sindical da CGTP-IN na empresa e a tua luta terá
mais força e mais eficácia.


