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Na nova fase de negociação
VALORIZAR AS PROFISSÕES E OS SALÁRIOS

Depois de quase cinco anos de políticas restritivas do anterior governo, em que a negociação colectiva
foi reduzida a zero e em que os AE’s foram alterados unilateralmente, em resultado da luta
desenvolvida, alterou-se a correlação de forças, que afastou a direita do poder e permitiu alguma
inversão do caminho a seguir, com a recuperação de salários e direitos, embora ainda haja muito para
fazer, o que justifica, uma ainda maior intervenção sindical e uma maior mobilização dos
trabalhadores a partir de cada  local de trabalho.

Na CP foi iniciado um processo de negociação que teve, numa primeira fase, a inclusão do
regulamento de conceções no Acordo, conforme determinado pela Lei do Orçamento do Estado
aprovado pela nova maioria que se constituiu na Assembleia da República.

Após essa negociação vai passar-se, desde já, à discussão com vista à revisão do Regulamento de
Carreiras.

SEM ESQUECER O QUE ESTÁ EM VIGOR,
LUTAR PELA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Nesta negociação tem que estar sempre presente que há um RC que não está a ser cumprido e que o
actual governo não revogou os roubos feitos pelo anterior e, aos trabalhadores são devidas evoluções
nas respectivas categorias profissionais.

Vamos ter como metodologia de trabalho nesta negociação numa primeira fase a decorrer neste e
próximo mês, uma discussão com a empresa sobre o que cada uma das partes pensam do RC em vigor,
que balanço fazem e o que cada uma pensa do que deve ser, no futuro, este instrumento de
regulamentação colectiva.

A partir de Setembro, em discussão com os trabalhadores iremos discutir as propostas que tenham em
conta o objectivo de valorização profissional de todos os trabalhadores, no contexto actual da CP.

Manter e reforçar a unidade nos locais de trabalho é determinante para a obtenção de um resultado
final em que todos se revejam.

DEVOLVIDO E AMPLIADO UM DIREITO QUE TINHA SIDO ROUBADO

A luta pela recuperação do direito ao transporte, conquista centenária dos ferroviários, foi um dos
pontos altos da luta colectiva dos trabalhadores nestes últimos anos.

Nesse sentido, mesmo antes da aprovação do Orçamento do Estado, ele foi reposto, de forma parcial
e que após a aprovação desta Lei, foi iniciado um processo de negociação que terminou na semana
passada, com o seguinte resultado:
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Consideração de que passa a fazer parte integrante do Acordo de Empresa;

Manutenção dos direitos para os trabalhadores, reformados e cônjuges, nos termos em
que existia;

Alargamento a todos trabalhadores das empresas do grupo CP, sejam ou não
transitados desta empresa, conforme é reivindicado pelo SNTSF/FECTRANS há muitos
anos;

Alargamento do direito aos filhos dos trabalhadores até aos 25 anos, sem limite de
quilómetros, tendo como contrapartida a redução desse direito aos pais, partindo-se
de um novo paradigma das famílias nos dias de hoje, em que os filhos estão mais tempo
dependentes dos pais;

Quanto aos pais passam a usufruir de duas viagens anuais e atribuição de um passe
de residência desde que comprovem que, regularmente, acompanhem os neto(a)s à
escola;

Garantia de passe na SOFLUSA para os trabalhadores que na deslocação casa trabalho
e vice-versa utilizem a ligação desta empresa.

Reposto o direito ao transporte dos filhos deficientes, independentemente da idade.

Foi um processo de negociação, cujo o resultado não foi totalmente o que queríamos, mas
que no essencial corresponde a muitas das nossas reivindicações e, mantermos em aberto
esta negociação, seria arrastar o processo num impasse, que serviria de argumento para
não passar a outras matérias importantes para os trabalhadores.

INTERVIR PARA DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO
E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

A redução cega de postos de trabalho está a conduzir à degradação do serviço público e
colocar em causa direitos dos trabalhadores.

Este governo não pode dizer que quer mudar aquilo que de negativo foi feito pelo anterior,
mantendo tudo na mesma e, por isso, entre outras medidas, é imperioso que sejam
admitidos os trabalhadores necessários em todas as empresas.

Numa acção com esse objectivo, o Sindicato convidou os grupos parlamentares (até ao
momento já confirmou o PCP) para um encontro no próximo dia 22, às 08,15 na estação do
Cacém, para contacto com trabalhadores e utentes, seguindo-se depois em comboio para
o Rossio, onde se chegará pelas 09,12 onde se procurará contactar os trabalhadores deste
local.

Para esta acção foram convidadas também as comissões de trabalhadores e todos os
trabalhadores que queiram acompanhar esta visita.

SEMPRE NA DEFESA DE QUEM TRABALHA
SNTSF/ FECTRANS, o sindicato da CGTP-IN de todos os ferroviários


