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ALERTA AOS FERROVIÁRIOS

Em relação à negociação do RC alertamos e chamamos para a atenção e

MOBILIZAÇÃO DE TODOS OS FERROVIÁRIOS de todas as carreiras e

categorias pro�ssionais para a proposta da CP/Governo.

Nós também não concordamos e já transmitimos à empresa e aos

representantes do governo as nossas linhas vermelhas sobre a proposta no que

concerne às carreiras e categorias pro�ssionais e ao sistema de avaliação e

respectivo tempo de permanência em cada índice/grau.

� Querem mais polivalência, mas sem mais salário! Concordas?

� Querem que a tua carreira possa durar mais de 30 anos para chegares ao
topo! Concordas?

TODOS SÃO FERROVIÁRIOS

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO

Não aceitamos que se defina trabalhadores de
1ª e trabalhadores de 2ª e cada um deve ser ava-
liado pelas funções que exerce e pela formação
que a empresa está obrigada a dar realmente de
forma periódica e não apenas com uma assina-
tura no papel solicitada pela sua hierarquia.

O SNTSF/FECTRANS referiu sempre e de forma
clara, ainda antes de nos ser apresentada a pri-
meira proposta do sistema de avaliação, o nosso
ponto de vista nos aspectos e objectivos concre-
tos de um sistema de avaliação justo reafirman-
do que deve existir apenas um único sistema de
avaliação na CP.

Não aceitamos a existência de penalizações
para os trabalhadores que não queiram fazer
trabalho extraordinário, abdicando do seu des-
canso pessoal e tempo familiar que já é tão redu-
zido.

Abordámos a objectivação de critérios e propu-
semos também que na avaliação dos trabalha-
dores com responsabilidades de chefia deve ser
indexada a avaliação dos trabalhadores a seu
cargo de forma clara e transparente.



O SNTSF irá seguir via judicial para defender o
direito e a interpretação que defendemos desde a
negociação doAcordo de Empresa.

Na reunião da Operação Comercial foram debati-
dos assuntos destacados por nós continuando a
existir diferentes pontos de vista em alguns deles.

REUNIÃO COM OPERAÇÃO COMERCIAL

N o a b o n o d o s u b s í d i o d e t r a n s p o r-
te/disponibilidade entendemos que deve ser pago
a todos os trabalhadores das categorias que
foram enumeradas na negociação do AE actual-
mente em vigor, não sendo esse o entendimento
da empresa dando apenas abertura aos trabalha-
dores afectos aos GAC´S (Gabinete de Apoio ao
Cliente) mas ainda sem confirmação.

Na avaliação referente ao ano anterior que ainda
não foi entregue aos trabalhadores houve a afir-
mação da parte da empresa em rectificar rapida-
mente o sucedido, visto já ter sido colocado numa
reunião em dezembro e estava previsto a entrega
ser no máximo até final do ano de 2020.

Estacionamento para os trabalhadores nos postos
de trabalho nas estações e quando em serviço nas
mesmas e após alguma insistência nossa nos últi-
mos anos, a empresa aguarda resposta a um docu-
mento com o levantamento das necessidades
entregue às Infraestruturas de Portugal.

Sobre a deslocação de trabalhadores com a cate-
goria de ORV pertencentes ao serviço do Regio-
nal e Longo Curso de Santa Apolónia para realizar
serviço nos suburbanos foi aclarada que a referida
situação já não se coloca actualmente deixando
de existir constrangimentos nesta matéria.

Ainda nos foi respondido que os processos disci-
plinares levantados a alguns trabalhadores por
não se sentirem seguros em fazer a fiscalização
no actual contexto pandémico terá da parte da
empresa o especial cuidado na análise tendo em
conta a protecção da saúde dos trabalhadores.

Em relação aos boatos sobre o serviço na Linha
do Vouga envolvendo o depósito de Coimbra, foi
afirmado pela empresa que o mesmo não se verifi-
ca nem se colocará no futuro ficando o serviço
como está actualmente.

Na reunião foram debatidos mais assuntos que
foram reencaminhados para os departamentos
respectivos ficando um deles de ser agenda para
breve.

NAS CONCLUSÃO DA REUNIÃO DE ONTEM

� Aavaliação passa novamente para positivo/negativo.

Após avanços e recuos, afirmações e contradições a cada
reunião que passa, concluiu-se hoje existir uma aproxima-
ção da CP/Governo nas seguintes matérias:

� Passa a ser factor comum de avaliação a assiduida-

de/pontualidade.

Achamos que deve de existir o TPM (Tempo de Permanên-
cia Máximo) de forma a evitar uma estagnação na progres-
são indiciária dos trabalhadores, o que pode originar ainda
mais tempo para chegar ao topo de carreira.

A empresa questionou como premiavam a assiduidade e
referimos claramente que os trabalhadores que não este-
jam disponíveis para fazer descansos, ou que tenham faltas
justificadas, ou outras ausências justificadas não podem ser
penalizados e contar para a sua avaliação.

Perante isto ficou construída uma proposta que evita que
isso se coloque.

Na Carreira de Manutenção e Preparação de Material, foi
criada uma nova categoria para os trabalhadores que medi-
ante a sua categoria actual que possam querer poder optar.

Os trabalhadores que conduzam material circulante em
parque recebem o abono de condução respectivo, de acor-
do com a cláusula 62ª 2 doAE CP.

Na Carreira Comercial, foi afirmado pela CP/Governo ser
uma carreira já fechada, mas para o SNTSF/FECTRANS
ainda não. Por isso, mais uma vez clarificámos a nossa

posição sobre os conteúdos funcionais que ainda neces-

sitam de sofrer algumas alterações.

� O tempo mínimo de permanência ainda está a ser

discutido com a tutela financeira, mas não podemos

aceitar o que está proposto, visto que, em algumas

carreiras os trabalhadores podem levar mais de 30

anos a chegar ao topo de carreira.

TODOS SÃO FERROVIÁRIOS - Entendemos que nenhum traba-
lhador deve ser penalizado ao que hoje existe nem devem
ser criadas mais desigualdades entre trabalhadores. É uma
proposta de uma polivalência excessiva no conteúdo fun-
cional para os baixos salários praticados na empresa.

O esvaziamento e desmembramento do sector ferroviário
com políticas dos sucessivos governos durante décadas
levou a uma redução em grande escala de trabalhadores na
empresa, à degradação do material circulante e a uma polí-
tica de baixos salários que só beneficiou os grandes grupos
económicos e a desertificação do interior do país.

Registamos com agrado algumas das medidas em curso

na CP e as que estão previstas, mas com uma enorme

preocupação na intervenção propagandista do governo

e do presidente da empresa para o sector, estão a ser

esquecidos consecutivamente os trabalhadores e o seu

papel importante para a concretização das medidas

anunciadas bem como para o futuro da empresa.


