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 ADIAMENTO…CONFIRMA SURDEZ?! 
 

Estava uma reunião marcada para hoje, dia 7 
de Abril que, entretanto, foi alterada para o 
dia 26 por decisão da administração da 
empresa, pelo que atrasa a discussão de 
diversos problemas que estão em discussão, 
assim como a questão referente à 
negociação colectiva. 
 
Entretanto a administração tornou pública 
uma informação acerca do pagamento dos 
20% dos abonos variáveis, que contraria 
aquilo que assumiu na última reunião e que 
informámos no último comunicado, de que 

esta verba seria processada de forma 
autónoma do vencimento de Abril, 
conforme nos foi colocado por muitos 
trabalhadores nos locais de trabalho. 
 
Estranhamos que após ter assumido um 
compromisso, a alteração de posição não 
nos tivesse sido explicada, pelo que nos fica 
a dúvida se estamos perante uma falha ou 
esquecimento, ou se é assim que a 
administração entende ser o relacionamento 
com as organizações dos trabalhadores? 

 
 

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE NATAL 
 

O Acordo de Empresa em vigor na CP-Carga, conforme acordo anteriormente firmado, que 
determina que o AE da CP se mantém em vigor na empresa até ser substituído por outro e que a 
actual administração assumiu que assim seria, confere aos trabalhadores o direito a um subsídio 
de Natal a ser pago no mês de Novembro. 
 
Pelo facto da empresa, até ao ano passado, estar inserida no contexto das empresas públicas, 
encontrava-se debaixo das normas do Orçamento do Estado, que impunha o seu pagamento em 
duodécimos, situação que se alterou quando a empresa foi privatizada e, posteriormente até o 
OE deixou de impor esta obrigatoriedade. 
 
Assim, este era um dos pontos a discutir na reunião marcada para dia 7, de modo a que o 
remanescente que ainda falta pagar, seja pago nos termos do AE, em Novembro, embora 
podendo aceitar que, neste ano, alguns trabalhadores possam optar pela continuação do 
pagamento em duodécimos. 
 
Porque não se realiza a reunião em tempo oportuno de isto começar a vigorar já este ano, 
vamos lançar um abaixo-assinado nos locais de trabalho, para dar força a esta reivindicação 
que, acima de tudo, tem como objectivo a reposição das normas do Acordo de Empresa. 
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NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 
 

Por parte do Sindicato, entendemos que deve ser dado espaço à negociação colectiva, direito 
consagrado na Constituição da República, como forma de prevenir os conflitos laborais e 
entendida como um factor de progresso social. 
 
Nesse sentido, com o contributo dos trabalhadores, dirigentes e delegados sindicais do sector, 
estamos a elaborar uma proposta concreta. 
 

REFORÇAR A ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
 

São os trabalhadores organizados que 
terão a força suficiente para a defesa 
dos seus interesses de classe, pelo 
que a melhoria da intervenção do 
SNTSF em defesa dos trabalhadores, 
faz-se também pela participação 
activa de todos na discussão e 
intervenção colectiva. 
 
A organização do SNTSF na empresa 
é composta pelos dirigentes sindicais: 
Nelson Valente e Rui Rodrigues 
(Bobadela), Nuno Martins(Poceirão), 

Pedro Dâmaso (Praias do Sado), José Carvalho (Pampilhosa) e António Soares (Contumil) 
juntamente com todos os trabalhadores sindicalizados. Quanto mais trabalhadores 
sindicalizados no SNTSF, o sindicato da CGTP-IN no sector, mais força ganha a luta dos 
trabalhadores. 
 

 “A injustiça que se faz a um, é uma ameaça que se faz a todos”, esta é uma frase que, por 
outras razões, está escrita no portal da empresa na internet, mas que deve estar presente na 
nossa intervenção e que a administração deve ter presente quando estiver a pensar nas medidas 
a aplicar aos trabalhadores da CP-Carga. 

 

     
 
 

 


