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PROSSEGUEM NEGOCIAÇÕES COM CP
Na semana passada teve lugar mais uma reunião sobre a questão do Regulamento de
Concessões de Transporte, que é o primeiro tema de um processo negocial a desenvolver nos
próximos meses.

Nesta reunião a administração da CP entregou um novo documento que contempla algumas
das questões por nós levantadas, tais como a questão dos 44 quartos, os filhos até 25 anos
dos reformados, a situação dos filhos deficientes, mas deixou outras de fora, tal como o
direito dos pais dos trabalhadores.

Este processo negocial tem balizamentos

Considerando positivo o esforço de aproximação, ele não é suficiente para um acordo, já que
este processo tem como balizamento o artigo 102º do Orçamento do Estado, que tem o
seguinte conteúdo:

1. São repostos os direitos à utilização gratuita de transportes públicos previstos em
instrumento legal e regulamentar.

2. Nos casos em que a mesma não esteja inscrita em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho, deve iniciar-se, no prazo de 90 dias, um processo de negociação
coletiva com vista à sua inclusão nestes instrumentos regulamentares, mantendo -se
os direitos referidos no n.º 1, nas condições que vigoraram até 31 de dezembro de
2012, até à sua inclusão em instrumentos regulamentares.

De acordo com o numero 2, o processo de negociação tem de partir com a manutenção dos
direitos que vigoraram até 31.12.2012, por um lado e por outro com as alterações
introduzidas pela deliberação do CA da CP em vigor desde Janeiro deste ano e a isto não
podemos fugir.

É PRECISO REPOR OS DIREITOS VENCIDOS NO PASSADO

Temos que reforçar a nossa intervenção para que se criem as condições para a negociação de
novos salários, já que não é aceitável que, em 2016 os trabalhadores continuem com salários
de 2009, quando verificamos que, este ano, já se procedeu a aumentos salariais dentro da
empresa e, não pode haver proibição para uns e facilidades para outros, já que a empresa é
um todo e não se podem valorizar um pequena minoria, deixando de fora aqueles que,
diariamente dão a cara pela empresa e fazem, mesmo sem as condições necessárias, que o
serviço ferroviário tenha os padrões mínimos de qualidade e segurança.
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Mas, a negociação para o futuro não pode deixar de ter em conta que, muitos trabalhadores,
no passado, não viram cumpridos os seus direitos, nomeadamente a vencerem novas
diuturnidades e não tiveram avaliação profissional nos termos do RC, nem tiveram qualquer
evolução profissional.

Há uma coisa que não podemos abdicar, é de que, se não fora antes, que no momento em que
cessarem as proibições impostas pelo OE, que os trabalhadores sejam colocados nas
diuturnidades que, entretanto, venceram e nos índices salariais a que têm direito e,
para isso, tendo em conta que não houve avaliação, deve ser considerada uma avaliação
média/positiva a todos trabalhadores nos anos anteriores e, a partir daí os
trabalhadores serem colocados nos índices salariais respectivos.

MINISTÉRIO DA TUTELA TEM QUE CLARIFICAR AS
SUAS OPÇÕES PARA O CAMINHO DE FERRO

Se é verdade que com a mudança de ciclo
governativo foi possível inverter algumas
medidas negativas para os trabalhadores,
que irão ser concretizadas ao longo do ano,
tais como o fim dos cortes salariais, da
sobretaxa, a reposição dos feriados
roubados, a decisão de reposição do direito
ao transporte, há, no entanto, no âmbito do
Ministério da Tutela muitas indefinições
quanto à política para o caminho de ferro.

Foi este Ministério que procedeu à
privatização da CP-Carga fazendo aquilo que o governo anterior não fez e, quando no âmbito
doutros Ministérios se procedia à reversão dos processos de privatização.

Está claro já, que quanto ao modelo ferroviário é
para manter conforme está e, está em aberto a
possibilidade de mais uma privatização, a da IP-
Telecom e, pelos vistos é deixar tudo na mesma
com as pessoas que, nos últimos anos,
executaram o desmembramento do sector e, por
isso, justifica-se, plenamente, que continuemos a
intervir na defesa do caminho de ferro público,
sob o lema “Um sector, uma empresa”.
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