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É PRECISO NEGOCIAR PARA O FUTURO 

SEM ESQUECER QUE HÁ UM PRESENTE E UM PASSADO 
 
A CP-carga, que a partir de segunda-feira terá outra designação, não é uma realidade de agora, ela remonta à 
inauguração do caminho-de-ferro em Portugal e, ao longo destes anos, gerações de trabalhadores, enfrentando 
as mais duras condições, lutaram para a construção do património de direitos que constituem, hoje, a 
contratação colectiva no sector. 
 
A MSC quando recebeu de oferta a CP-Carga, não a recebeu limpa de obrigações para com os trabalhadores, 
pelo que temos vindo a reclamar a reposição integral da contratação colectiva e, por isso, reivindicamos que os 
trabalhadores sejam colocados nos índices a que têm direito como se tivesse havido a avaliação prevista no RC 
e que sejam colocados nas diuturnidades correspondente à antiguidade na empresa. 
 
A resolução destas questões tem que ser feita, de forma independente do processo de negociação de um novo 
Acordo de Empresa, pelo que a negociação do futuro não pode ser feita à custa do presente e do passado. 
 
E consideramos determinante a solução destes assuntos, porque temos razão, tal como em situações análogas os 
tribunais já reconheceram e, no âmbito da discussão que nos próximos vamos efectuar com os trabalhadores, 
discutiremos se, relativamente à reposição da contratação colectiva, se não temos que ir para um processo de 
luta que envolva a forma de greve! 
 

PROPOSTA DE NOVO AE E RC 
 
A administração enviou ao Sindicato um texto para discussão com vista à criação de um novo AE e RC e que, 
sem prejuízo, de uma análise mais fina, a aceitação daquelas propostas conduziriam à redução de postos de 
trabalho e redução das remunerações dos trabalhadores e com mais horas de trabalho diária e semanal, pagas 
sempre como tempo normal de trabalho. 
 
Para além disso, a administração inaugurou uma nova forma de se relacionar com os Sindicatos que visa 
minorar a força da representação sindical, quando optou por enviar directamente aos trabalhadores cópias das 
propostas e, se este é o seu entendimento, vamos reivindicar no futuro que, distribua sempre pelos 
trabalhadores, as cópias das actas das reuniões, para que todos tenham conhecimentos dos compromissos que 
assumiu e não cumpriu. 
 
Mas o envio da proposta tem um aspecto positivo, é que todos podem comprovar que aquilo que vamos referir 
nestes e futuros comunicados é a verdade dos objectivos da administração. 
 
Os trabalhadores têm contratação colectiva em vigor – o AE e RC da CP – e qualquer alteração desta 
para pior, só é possível se os trabalhadores autorizarem que qualquer organização sindical assine aquilo 
que são as intenções constantes na proposta da administração. 
 

PROPOSTA DA EMPRESA NO QUE CONCERNE AO AE 
 
AUMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO – São propostos horários de trabalho de 12 horas/dia, 60 
horas/semana; 
 
BANCO DE HORAS – As horas de trabalho, para além do horário das 12 horas, não seriam pagas e seriam 
compensadas em tempo correspondente, durante o ano e quando a empresa entendesse 
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HORÁRIOS CONCENTRADOS – Possibilidade do período semanal de trabalho ser prestado em 3 ou 4 dias 
consecutivos, com horários de 12 horas/dia; 
 

1ª CONCLUSÃO – Com estas regras os trabalhadores continuariam a trabalhar as mesmas ou mais 
horas que agora, só com a diferença que, praticamente nenhuma seria paga como trabalho 
extraordinário; 
 
INTERVALO DE DESCANSO ENTRE DOIS PERÍODOS DE TRABALHO – reduzido para 11 horas 
 
TRABALHO NOCTURNO – pago apenas entre as 23 e as 6 horas; 
 
DESCANSO SEMANAL – Possibilidade de separação dos dois dias conforme está hoje estabelecido na 
contratação colectiva; 
 
FÉRIAS – Redução para 22 dias úteis e extinção das cláusulas quadrimestrais e consequente retirada do seu 
pagamento; 
 

2ª CONCLUSÃO – Para além do aumento do horário de trabalho, a administração quer aumentar mais 
6 dias de trabalho por ano. 
 
DIUTURNIDADES – Manter para os actuais trabalhadores, com os valores actuais e extinguir para os futuros; 
 
TRABALHO SUPLEMENTAR (extraordinário) – Se com as regras de organização de trabalho propostas, o 
trabalhador mesmo assim, faça algumas horas fora das 12 horas diárias e 60 semanais, será remunerado na 1ª 
hora a 25% e nas restantes a 37,5%; 
 
REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EM DIA DE DESCANSO E FERIADO – Trabalho em dia de 
descanso obrigatório, compensação com um dia de descanso a gozar nos 3 dias seguintes; 
 
TRABALHO EM DIA FERIADO E EM DIA DE DESCANSO COMPLEMENTAR – remeter para o 
articulado da lei que reduz o pagamento comparativamente com o que está no AE. 
 
PRÉMIOS DE CONDUÇÃO E PRODUTIVIDADE – a extinguir; 
 
SUBSÍDIO DE AGENTE ÚNICO – Com o objectivo de reduzir os operadores de apoio, a administração 
propõe o pagamento em regime de agente único a 0,02€ (cêntimos) por quilómetro. 
 
DIREITO AO TRANSPORTE – a extinguir; 
 
TABELA SALARIAL – Iremos analisar a sua distribuição pelas diferentes categorias e carreiras profissionais, 
mas numa primeira análise é que é tudo baralhado não tem alterações relativamente ao presente. 
 
3º CONCLUSÃO – Mais trabalho por menos dinheiro. 
 

PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE NATAL 
 
Registamos que após muita insistência do Sindicato e depois de uma nova posição formulada por nós em que 
demonstrámos que a CP-Carga estava numa situação ilegal sobre a matéria, foi dado o direito de opção dos 
trabalhadores escolherem a forma de pagamento do mesmo, por inteiro ou por duodécimos, embora o nosso 
entendimento é que nos termos do AE, a empresa tem que pagar por inteiro no mês de Novembro. 
 

Não abdicamos! Somos ferroviários! 
 
PELA DEFESA DOS DIREITOS Dá força à tua luta SINDICALIZA-TE NO 
SNTSF, o sindicato da CGTP-IN no sector ferroviário 
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