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Para quando:
A reposição integral do Acordo de Empresa?
O aumento dos salários?
O início da redução do horário de trabalho?

Mais que nunca, é a altura dos ferroviários da CP tomarem nas suas mãos a luta pela reposição
integral do AE com o pagamento das diuturnidades devidas e dos índices a que os
trabalhadores devem ser colocados; pelo aumento real do salário que é o mesmo de 2009 e
pelo início da redução faseada do horário de trabalho.

A administração da CP marcou uma reunião para o próximo dia 13, às 15h, para discutir o
início da segunda fase do processo de negociação colectiva, que se iniciou com a discussão do
Regulamento de Concessões de Transporte (processo que não esta encerrado), que tem que ter
um sentido concreto que não pode ser outro que não discutir as principais reivindicações dos
ferroviários.

Para o SNTSF/FECTRANS não pode haver um processo de negociação com sentido, que não
seja com o objectivo da melhoria das condições de vida e de trabalho, porque negociar para
entreter não responde às aspirações dos ferroviários.

Valorizamos o processo de negociação que se desenvolve, que até agora discutiu um tema
concreto, mas na discussão daquilo que também é determinante para os trabalhadores –
salários, organização do trabalho e reposição dos direitos – não podemos aceitar as desculpas
de falta de autorização das tutelas, como temos assistido nalgumas empresas.

Depois do sentido que for dado na reunião de dia 13, veremos como chamar os trabalhadores
a envolverem-se cada vez mais neste processo de negociação, mas a mobilização pelo aumento
dos salários tem que crescer, num quadro de unidade na acção a partir dos locais de trabalho.

REGULAMENTO DE CONCESSÕES
Este processo encontra-se numa fase quase final, em que o que está em cima da mesa retoma,
no essencial, aquilo que os trabalhadores tinham direito antes do roubo do anterior governo,
agora com uma abrangência maior, já que passou a abranger todos os trabalhadores da CP e
das empresas afiliadas.
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Questão que gera mais divergências, a do direito de transporte dos trabalhadores do activo,
sendo a proposta da empresa assente num novo paradigma, que é o de trocar esse direito
conforme existia pelo alargamento do direito dos filhos até à idade dos 25 anos de idade, sem
limite de quilómetros.

Relativamente aos pais, na última proposta, a administração avançou com a proposta de
atribuição de duas viagens de ida e volta por ano. Outra proposta é de atribuição de um passe
de residência, aos pais que comprovem que, com regularidade, acompanham os netos à escola.

Na auscultação que temos feito, as opiniões são diversas, mas aquilo que esta em cima da
mesa, é o de trocar um direito por outro, pelo que não podemos considerar que estamos perante
retirada de direitos. A alternativa é retomarmos, na integra aquilo que vigorou até 2012 e essa
opção temos que a fazer.

Foram apresentadas algumas propostas para negociação, por nós e por outras organizações,
propostas que acompanhamos e depende da resposta a nossa posição final, esperando que o
processo se arrume rapidamente para não servir de desculpa para a administração fugir à
discussão de outras matérias importantes.

AE MANTEM-SE EM VIGOR
Perante o anúncio da administração a criação de um subsidio de transportes para permitir que
os trabalhadores entrem, ou retirem, de serviço em horas que não há transporte, tendo este que
o fazer por meios próprios, temos a referir o seguinte:

 O problema da CP não é o de falta de dinheiro, pelo que nada justifica que
não haja negociação efectiva para melhorar o salário de todos;

 A atribuição deste subsidio em nada altera o AE, pelo que continuam
proibidas as entradas e saídas no período compreendido entre as 02:00 e as
05:00 horas;

Depois desta decisão e a de aumento de alguns directores, verificada recentemente, só temos

um caminho – EXIGIR O AUMENTO DO SALARIO DE TODOS.

Está na mão de cada ferroviário dar força a esta reivindicação colectiva.


