Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17, 8/5/2020

Acordo de empresa entre a CP - Comboios de Portugal, EPE e o Sindicato Ferroviário da Revisão e
Comercial Itinerante - SFRCI e outros - Revisão
global

CAPÍTULO I

de 1999, alterados pelos Boletins do Trabalho e Emprego, n.º
32, de 29 de agosto de 2000, n.º 18, de 15 de maio de 2000,
n.º 19, de 22 de maio de 2001, n.º 18, de 15 de maio de 2002.
6- Com a entrada em vigor do presente AE são revogados a
regulamentação interna, os acordos e os protocolos celebraGRVHQWUHDVSDUWHVRXWRUJDQWHVTXHFRQÀLWXHPFRPRSUHVHQte acordo de empresa.
Cláusula 3.ª

Âmbito, área, vigência e revisão do acordo de
empresa

Descontos das quotas sindicais

Cláusula 1.ª
Âmbito e área

1- O presente acordo de empresa (adiante AE), aplica-se a
todo o território nacional e obriga a CP - Comboios de Portugal, EPE e os trabalhadores ao seu serviço representados
pelas associações sindicais outorgantes, qualquer que seja o
local de trabalho onde prestam a sua atividade, no setor da
atividade correspondente ao objeto principal da empregadora que consiste na prestação de serviços de transporte ferroviário, nacional e internacional, de passageiros em linhas
férreas, troços de linha e ramais que integram ou venham a
integrar a rede ferroviária nacional
2- O presente AE abrange a referida entidade empregadora
e um número estimado de 1800 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência

1- O presente AE entra em vigor cinco dias após a sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE).
2- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente AE vigora pelo prazo de 60 meses, renovando-se sucessivamente por períodos de 24 meses, podendo qualquer das
partes tomar a iniciativa da sua revisão, nos termos legais.
3- As tabelas salariais e demais cláusulas de expressão pecuniária vigoram pelo prazo de 12 meses com efeitos a partir
de um de janeiro de cada ano.
4- Sem prejuízo do disposto nas disposições transitórias, é
DWULEXtGDH¿FiFLDUHWURDWLYDDGHMDQHLURGHjVVHJXLQtes cláusulas de expressão pecuniária:
a) &OiXVXOD'LXWXUQLGDGHV
b) &OiXVXOD6XEVtGLRGHUHIHLomR
c) &OiXVXOD6XEVtGLRGHWXUQR
d) Cláusula 58.ª - Subsídio de escala.
5- Com a entrada em vigor do presente AE são revogados
o acordo de empresa celebrado entre a CP - Caminhos de
Ferro Portugueses, EP, e diversas associações sindicais, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 29, de 8 de
DJRVWRGHRDFRUGRGHHPSUHVDFHOHEUDGRHQWUHD&3
- Caminhos de Ferro Portugueses, EP e, e o SINFB - Sindicato Nacional dos Ferroviários Braçais, publicado no Boletim
do Trabalho e EmpregoQGHGHRXWXEURGH
o acordo de empresa celebrado entre a CP - Caminhos de
Ferro Portugueses EP, e a Federação dos Sindicatos. dos Trabalhadores Ferroviários Portugueses e outros, publicado no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 42, de 15 de novembro

Nos termos do regime legal aplicável, a empresa deve deduzir às retribuições pagas aos trabalhadores as quotizações
sindicais e enviá-las às respetivas associações sindicais outorgantes, até ao dia dez do mês seguinte àquele a que disser
respeito, acompanhada dos respetivos mapas de quotização
devidamente preenchidos.
CAPÍTULO II

Direitos e deveres das partes
Cláusula 4.ª
Deveres dos trabalhadores

Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:
a) Cumprir todas as obrigações legais e convencionais decorrentes do presente AE e dos regulamentos dele emergenWHV
b) Executar, de harmonia com as suas aptidões e categoria
SUR¿VVLRQDODVIXQo}HVTXHOKHIRUHPFRQ¿DGDV
c) &RPSDUHFHUDRVHUYLoRFRPDVVLGXLGDGHHSRQWXDOLGDGH
d) 5HDOL]DURWUDEDOKRFRP]HORHGLOLJrQFLD
e) Promover e/ou executar os atos tendentes à melhoria da
produtividade da empresa e a qualidade do serviço, desde
que lhes sejam convenientemente assegurados os meios técQLFRVLQGLVSHQViYHLV
f) Zelar pelo bom estado de conservação dos instrumentos de trabalho, do material e das instalações que lhe forem
FRQ¿DGDV
g) Cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções da empresa respeitantes à execução e disciplina do trabalho, bem
como as normas de salubridade, segurança e saúde no trabalho que não sejam contrárias aos seus direitos ou garantias,
FRRSHUDQGRSDUDDVXDPHOKRULD
h) Prevenir e combater todas as formas de assédio no trabalho, nomeadamente reportando superiormente as situações
GHTXHWLYHUHPFRQKHFLPHQWR
i) Garantir a igualdade de tratamento, de oportunidades e
DQmRGLVFULPLQDomR
j) Guardar sigilo sobre assuntos reservados de quem tome
FRQKHFLPHQWRQRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV
k) Agir, nas relações interpessoais e com a empresa, de
PRGRDQmRS{UHPULVFRDUHSXWDomRHLPDJHPGDPHVPD
l) Ter para com os restantes trabalhadores a urbanidade e
respeito que lhe são devidos, prestando-lhes em matéria de
VHUYLoRWRGRVRVFRQVHOKRVHHQVLQDPHQWRVVROLFLWDGRV
m) Respeitar e fazer-se respeitar por todos aqueles que
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FRP SUR¿VVLRQDOPHQWH WHQKDP GH SULYDU HP HVSHFLDO RV
clientes da empresa.
Cláusula 5.ª
Deveres da empresa

A empresa deve, nomeadamente:
a) Cumprir todas as obrigações legais e convencionais decorrentes do presente AE e dos regulamentos dele emergenWHV
b) Proporcionar aos trabalhadores boas condições de saluEULGDGHVHJXUDQoDHVD~GHQRWUDEDOKR
c) Fornecer aos trabalhadores os instrumentos necessários
DRGHVHPSHQKRGDVUHVSHWLYDVIXQo}HV
d) Não obrigar nenhum trabalhador a prestar serviços que
não estejam incluídos na sua categoria salvo em situações de
HPHUJrQFLDGH¿QLGDVQDFOiXVXODGHVGHTXHRPHVPR
tenha competência técnica para o efeito, e sem prejuízo dos
regimes legais relativos, designadamente à reconversão e reFODVVL¿FDomRGRVWUDEDOKDGRUHV
e) Proporcionar a todos os trabalhadores os meios adequados ao desenvolvimento da sua formação geral e técnicoSUR¿VVLRQDOHVWDEHOHFHQGRFRQGLo}HVGHUHVSRVWDjVQHFHVVLGDGHVGHIRUPDomRUHVXOWDQWHVGDFDUUHLUDSUR¿VVLRQDOGRV
WUDEDOKDGRUHV
f) Conceder a todos os trabalhadores que o solicitem, nos
termos previstos na lei, as facilidades necessárias para a continuação dos seus estudos ou frequência de cursos de formaomRJHUDORXWpFQLFRSUR¿VVLRQDLVDLQGDTXHHPLQVWLWXLo}HV
RXRUJDQLVPRVH[WHUQRVjHPSUHVD
g) Proporcionar a todos os trabalhadores meios de forPDomR H GH DSHUIHLoRDPHQWR SUR¿VVLRQDO GH DFRUGR FRP
as necessidades surgidas no âmbito das respetivas carreiras
SUR¿VVLRQDLV
h) Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e comEDWHDRDVVpGLRQRWUDEDOKR
i) Promover a conciliação entre a vida familiar e a vida
SUR¿VVLRQDO
j) Garantir a salvaguarda dos direitos de personalidade
do trabalhador, nomeadamente quanto à proteção de dados
pessoais, e a aplicação do princípio da igualdade e não disFULPLQDomR
k) Garantir aos dirigentes ou delegados sindicais e aos trabalhadores membros da comissão de trabalhadores o exercício normal dos cargos, sem perda de quaisquer direitos ou
regalias decorrentes ou não da prestação efetiva de trabalho,
QRVWHUPRVSUHYLVWRVQRSUHVHQWH$(
l) Exigir dos trabalhadores investidos em funções de che¿DTXHWUDWHPFRPFRUUHomRRVSUR¿VVLRQDLVVREDVXDRULHQtação, e que qualquer observação ou advertência, sempre que
possível, seja feita em particular e por forma a não ferir a
GLJQLGDGHGRVWUDEDOKDGRUHVYLVDGRV
m) Prestar às associações sindicais outorgantes, sempre
que estas o solicitem, os esclarecimentos referentes às relao}HVGHWUDEDOKRQDHPSUHVD
n) Colocar à disposição dos trabalhadores, locais adequaGRVSDUDD¿[DomRGHGRFXPHQWRVIRUPDWLYRVHLQIRUPDWLYRV
diretamente relacionados com a sua condição de trabalhador,

GHVGH TXH GHYLGDPHQWH LGHQWL¿FDGRV H QmR VH RSRU j VXD
GLYXOJDomRH
o) Prestar apoio médico e jurídico ao trabalhador arguido
ou ofendido em processo criminal por factos decorrentes do
H[HUFtFLRGDVXDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOHQRSULPHLURFDVR
na medida em que os mesmos não lhe sejam indiciariamente
imputáveis.
Cláusula 6.ª
Garantias dos trabalhadores

É proibido à empresa:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça
os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outra sanção disciplinar ou tratá-lo de forma discriminatória por causa
GHVVHH[HUFtFLR
b) Diminuir direta ou indiretamente a retribuição ou a sua
FDWHJRULDSDUDFDWHJRULDRXJUDXLQIHULRU
c) Exercer ou consentir que sejam exercidas pressões soEUH RV WUDEDOKDGRUHV SDUD TXH DWXHP QR VHQWLGR GH LQÀXLU
desfavoravelmente nas suas condições de trabalho ou dos
UHVWDQWHVWUDEDOKDGRUHV
d) ([SORUDUFRP¿POXFUDWLYRFDQWLQDUHIHLWyULRHFRQRmato ou outros estabelecimentos diretamente relacionados
com o trabalho, para fornecimento de bens e prestação de
VHUYLoRVDRVWUDEDOKDGRUHV
e) Exigir do trabalhador a prática de atos ilícitos, contráULRVjVUHJUDVGHRQWROyJLFDVGDSUR¿VVmRRXTXHYLROHPQRUPDVGHVHJXUDQoD
f) Violar o dever de ocupação efetiva do trabalhador, dei[DQGRGHOKHDWULEXLUIXQo}HVGHIRUPDLQMXVWL¿FDGD
g) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou utensílios ou a
utilizar adquirir serviços prestados pelo empregador ou por
HQWLGDGHSRUHOHLQGLFDGD
h) Fazer cessar o contrato de trabalho e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, com o propósito de o
prejudicar em direito ou garantia decorrente da sua antiguiGDGHH
i) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nas condições constantes deste AE.
CAPÍTULO III

Admissões
Cláusula 7.ª
Condições gerais de admissão

1- São condições gerais mínimas de admissão:
a) ,GDGHDQRV
b) +DELOLWDo}HVDFDGpPLFDVDQR
c) +DELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVFRPSDWtYHLVFRPDFDWHJRULD
DTXHRVLQWHUHVVDGRVVHFDQGLGDWHPHTXHVDWLVIDoDPRSHU¿O
para o posto de trabalho.
2- É condição preferencial de admissão ter residência na
sede do posto de trabalho a prover.
3- No âmbito dos processos de seleção são observados os
princípios da igualdade e da não discriminação, devendo a
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escolha dos candidatos basear-se no respetivo mérito, expeULrQFLDSUR¿VVLRQDOHDSWLGmRSDUDRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmR
4- Sempre que abrirem vagas externas deve ser dado conhecimento às associações sindicais outorgantes, aquando da
sua publicação.

d) A duração da cedência não exceda um ano, renovável
por iguais períodos, até ao máximo de cinco anos.

Cláusula 8.ª

1- O recrutamento e seleção de trabalhadores far-se-á com
base nos seguintes princípios:
a) 'H¿QLomRSUpYLDHREMHWLYDGDVH[LJrQFLDVGRSRVWRGH
trabalho a preencher, nomeadamente em relação a competências técnicas, académicas, de experiência e físicas necesViULDV
b) Recrutamento interno efetuado preferencialmente ao
H[WHUQR
c) Possibilidade de concorrência entre todos os trabalhadores que respondam aos requisitos exigidos, incluindo os
trabalhadores com contrato a termo.
2- É assegurado o direito de reclamar hierarquicamente de
uma decisão de exclusão.

Período experimental

O período experimental para os contratos por tempo indeterminado é estabelecido nos termos das disposições legais em vigor, tendo, designadamente, a seguinte duração em
função das categorias visadas:
a) GLDVSDUDJHQHUDOLGDGHGRVWUDEDOKDGRUHV
b) 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de
complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou
IXQo}HVGHFRQ¿DQoDGHHQWUHDVTXDLVVHLQGLFDPDVVHJXLQtes categorias:
Maquinista
Operador de venda e controlo
Operador de revisão e venda
Operador de transportes
Operador de material
Operador de manobras
c) 240 dias para pessoal de direção e quadros superiores.
Cláusula 9.ª
Contratos a termo

As disposições deste AE são integralmente aplicáveis aos
trabalhadores contratados a termo, com exceção das que se
relacionam com a duração indeterminada do contrato.
Cláusula 10.ª
%ULJDGDVGH¿VFDOL]DomR

2VHUYLoRGHEULJDGDVGH¿VFDOL]DomRGHYHVHUUHDOL]DGR
por trabalhadores da empresa da carreira comercial e contar
com a presença de agentes ajuramentados com categoria de
operador de revisão e venda, operador de venda e controlo
ou inspetor do serviço comercial, sempre que os recursos humanos disponíveis o permitam.
Cláusula 11.ª
Cedência ocasional de trabalhadores

A cedência ocasional de trabalhadores só é lícita quando
VHYHUL¿TXHPFXPXODWLYDPHQWHDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
a) O trabalhador cedido estiver vinculado ao empregador
FHGHQWHSRUFRQWUDWRGHWUDEDOKRVHPWHUPR
b) A cedência ocorra entre a CP e sociedades a si coligadas
em relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de grupo ou entre a CP e outras empresas ou entidades
do setor empresarial do Estado que atuem no âmbito do setor
IHUURYLiULR
c) O trabalhador der o seu acordo expresso, em documento escrito, assinado também pela CP pelo cessionário, onde
conste a atividade a prestar pelo trabalhador, a data do início
HGXUDomRGDFHGrQFLDFHUWDRXLQFHUWDH

Cláusula 12.ª
Preenchimento de vagas

Cláusula 13.ª
Comissão de serviço

1- 2VFDUJRVGHGLUHomRHFKH¿DDVIXQo}HVGHVHFUHWDULDGR
pessoal relativas aos titulares desses cargos e as relativas aos
titulares do conselho de administração e, bem assim, as funções de especial responsabilidade, podem ser exercidos em
regime de comissão de serviço, nos termos da regulamentaomRGH¿QLGDSHODHPSUHVDQmRHVWDQGRDEUDQJLGRVSHODWDEHla salarial anexa ao presente AE.
2- Os trabalhadores que exercem funções de enquadraPHQWR HRX FKH¿D QR kPELWR GD VXD FDWHJRULD SUR¿VVLRQDO
não estão abrangidos pelo disposto no número anterior.
3- Em caso de cessação da comissão de serviço, aplicam-se os efeitos previstos na lei.
Cláusula 14.ª
Conceito de local de trabalho e sede

1- Para efeitos de atribuição de horas de viagem e de repouso mínimo considera-se local de trabalho o respetivo
posto de trabalho.
2- Para efeitos de transferências considera-se local de trabalho a área de um círculo de 5 km de raio cujo centro é o
UHVSHWLYRFHQWURGHWUDEDOKRRXRVOLPLWHVJHRJUi¿FRVGRUHVpetivo aglomerado populacional, consoante o que seja mais
abrangente.
3- 3DUDHIHLWRVGHGHVORFDo}HVGRSHVVRDO¿[RFRQVLGHUD-se local de trabalho, também designado por sede, a área
administrativa territorial de um aglomerado populacional
FLGDGHYLODDOGHLDRXOXJDU RXYHUL¿FDQGRVHDVXDLQH[LVtência, uma concentração de atividades da empresa, onde o
trabalhador habitualmente presta trabalho.
4- Sem prejuízo do disposto no número 3, para as áreas da
grande Lisboa e grande Porto, considera-se local habitual de
WUDEDOKRGRSHVVRDO¿[RWRGDDiUHDDGPLQLVWUDWLYDWHUULWRULDO
dos seguintes concelhos:
a) /LVERD2HLUDV$PDGRUDH/RXUHVH
b) Porto, Gaia, Matosinhos e o troço da linha do Minho, do
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Porto a Ermesinde, inclusive.
3- Para efeitos de deslocações, apresentações e retiradas
do pessoal afeto ao serviço a bordo de comboios, considera-se local de trabalho, também designado por sede, a área de
um círculo de 5 km de raio cujo centro é o respetivo centro
GHWUDEDOKRRXRVOLPLWHVJHRJUi¿FRVGRUHVSHWLYRDJORPHUDdo populacional, consoante o que seja mais abrangente.
4- Para efeitos do disposto no número 5, os locais de apresentação e retirada para o pessoal afeto ao serviço a bordo
de comboios são nomeadamente os seguintes: Postos da
5pJXD5pJXD'HSyVLWRVGR3RUWR3RUWR6mR%HQWR3RUWR
&DPSDQKmH&RQWXPLO3RVWRVGH$YHLUR$YHLUR'HSyVLWRV
GH&RLPEUD&RLPEUDH&RLPEUD%'HSyVLWRVGR(QWURQFDPHQWR(QWURQFDPHQWR'HSyVLWRVGH/LVERD/LVERD6DQWD
Apolónia, Lisboa Oriente, Entrecampos, Sete Rios, CampoOLGH$OFkQWDUD7HUUD/LVERD5RVVLRH&DLVGR6RGUp3RVWRV
GR%DUUHLUR%DUUHLUR3RVWRVGHeYRUDeYRUD'HSyVLWRVGH
Faro: Faro.
CAPÍTULO IV

Transferências
Cláusula 15.ª
Regra geral

1- Considera-se transferência a mudança do trabalhador
para outro local de trabalho diferente daquele a que pertencia.
2- A empresa, salvo estipulação em contrário, só pode
transferir o trabalhador para outro local de trabalho se essa
transferência não causar prejuízo sério ao trabalhador ou se
resultar da mudança total ou parcial do estabelecimento onde
aquele presta serviço.
3- No caso previsto na segunda parte do número anterior, o
trabalhador, querendo, pode resolver o contrato de trabalho,
FRP GLUHLWR j FRPSHQVDomR ¿[DGD SHODV GLVSRVLo}HV OHJDLV
em vigor, salvo se a empresa provar que da mudança não
resulta prejuízo sério para o trabalhador.
4- Em caso de mudança total ou parcial do estabelecimento onde o trabalhador preste serviço, este tem direito a retomar os seus extintos postos de trabalho, se estes vierem a ser
restabelecidos dentro do prazo de quatro anos.
5- Em caso de extinção parcial de postos de trabalho, a
empresa observa, por referência aos respetivos titulares com
DPHVPDFDWHJRULDSUR¿VVLRQDl, a seguinte ordenação:
a) 0HQRUDQWLJXLGDGHQRSRVWRGHWUDEDOKR
b) 0HQRUDQWLJXLGDGHQDFDWHJRULDSUR¿VVLRQDO
c) 0HQRUDQWLJXLGDGHQDHPSUHVDH
d) Idade inferior.
6- A transferência temporária não pode exceder 6 meses,
salvo por exigências imperiosas do funcionamento da empresa e havendo acordo do trabalhador.
7- Dentro do prazo de um ano o trabalhador tem, por uma

só vez, preferência no preenchimento de qualquer vaga
que for declarada aberta na respetiva categoria num raio de
100 km do posto de trabalho extinto.
8- 1RFDVRGHWUDQVIHUrQFLDGH¿QLWLYDRWUDEDOKDGRUSRGH
resolver o contrato de trabalho se tiver prejuízo sério, tendo
direito à compensação prevista na lei.
9- A empresa deve custear as despesas do trabalhador decorrentes do acréscimo dos custos de deslocação e de mudança de residência que direta e comprovadamente decorram
GDWUDQVIHUrQFLDWHPSRUiULDRXGH¿QLWLYD
10- As transferências de posto de trabalho a pedido dos trabalhadores serão atendidas pela seguinte ordem:
a) 'DWDGRSHGLGRGHWUDQVIHUrQFLD
b) $QWLJXLGDGHQDFDWHJRULD
c) $QWLJXLGDGHQDHPSUHVDH
d) Idade do trabalhador.
11- Os pedidos de transferência devem ser preferencialPHQWH HIHWXDGRV DWUDYpV GR SRUWDO GR FRODERUDGRU TXDQGR
não o sejam, a data a considerar para efeitos do disposto na
alínea a) do número anterior será a indicada pelas respetivas
hierarquias como data de receção daqueles, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
12- Para efeitos do disposto na alínea a) do número 10,
os pedidos de transferência feitos entre 1 de janeiro e 31 de
março de cada ano consideram-se apresentados na mesma
data.
13- Sem prejuízo do disposto no número 12, os pedidos de
transferência podem ser feitos em qualquer momento e são
FRQVLGHUDGRVYiOLGRVDWpDR¿QDOGRDQRFLYLOHPTXHIRUDP
formulados, sem prejuízo da respetiva renovação cuja data
se reportará à data do primeiro pedido.
14- A renovação do pedido prevista no número anterior
tem que ser exatamente igual ao pedido inicial e submetida
no período previsto no número 12.
15- A recusa na transferência por parte do trabalhador deWHUPLQDTXHRPHVPR¿TXHLPSHGLGRGHDSUHVHQWDUQRYRSHdido de transferência pelo prazo de 2 anos.
Claúsula 16.ª
Vítima de violência doméstica

1- O trabalhador vítima de violência doméstica tem direito
D VHU WUDQVIHULGR WHPSRUiULD RX GH¿QLWLYDPHQWH D VHX SHGLGRSDUDRXWURHVWDEHOHFLPHQWRGDHPSUHVDYHUL¿FDGDVDV
seguintes condições:
a) $SUHVHQWDomRGHTXHL[DFULPH
b) Saída da casa de morada de família no momento em que
se efetive a transferência.
2- Na situação prevista no número anterior, o empregador
apenas pode adiar a transferência com fundamento em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou
serviço, ou até que exista posto de trabalho compatível disponível.
3- $HPSUHVDGHYHJDUDQWLUDFRQ¿GHQFLDOLGDGHGDVLWXDomR
que motiva as alterações se solicitada pelo interessado.
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SRGHQGRWRGDYLDVHUD¿[DGRVFRPDDQWHFHGrQFLDPtQLPD
de 10 dias.
6- 4XDLVTXHUDOWHUDo}HVSRQWXDLVDRPDSDD¿[DGRGHYHP
ser comunicadas aos trabalhadores afetados até três dias antes do termo do período de trabalho imediatamente anterior
àquele a que respeita a alteração.
7- 3RGHPVHUUHDOL]DGDVDOWHUDo}HVSRQWXDLVDRPDSDD¿[Ddo com menos de três dias de antecedência caso circunstânFLDVLPSUHYLVtYHLVHMXVWL¿FiYHLVDVVLPRGHWHUPLQHPQRPHadamente em caso de ausência imprevisível de trabalhador
que se encontrasse escalado.

CAPÍTULO IV

Organização da prestação de trabalho
SECÇÃO I
Disposições gerais
Cláusula 17.ª
Período normal de trabalho

1- O tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar, medido em número de horas por dia ou por semana, denomina-se período normal de trabalho.
2- O período normal de trabalho é de oito horas por dia e
de quarenta horas semanais, sem prejuízo dos regimes especiais contidos neste acordo.
3- O período normal de trabalho diário pode ter o seu termo no dia seguinte ao do seu início.
4- As horas de início e termo do período normal de trabalho diário são as que constam dos horários de trabalho,
salvo quando o trabalhador for expressamente dispensado da
prestação de trabalho durante parte do seu período normal de
trabalho diário, no início ou no termo deste.
5- 4XDQGRVHYHUL¿FDUDVLWXDomRSUHYLVWDQRQ~PHURDQterior, os trabalhadores têm direito à retribuição diária (RD),
VHPSUHMXt]RGDVVLWXDo}HVTXHFRQ¿UDPGLUHLWRDWUDWDPHQWR
especial, designadamente o repouso mínimo, em que se considerarão apenas as horas de efetiva prestação de trabalho.
6- A dispensa a que se refere o número 4 deve ser comunicada ao trabalhador com a antecedência mínima de 36 horas
em relação ao período normal de trabalho em que irá ocorrer,
ou antes da saída do serviço caso o trabalhador entre na situação de descanso semanal ou feriado, sendo computada pelo
tempo de trabalho efetivamente prestado, com o mínimo de
seis horas diárias.
Cláusula 18.ª
Trabalho por turnos

1- A empresa pode organizar turnos de pessoal nos serviços de funcionamento permanente e naqueles cujo período
de funcionamento seja superior ao período normal de trabaOKRGH¿QLGRQRSUHVHQWH$(
2- 2VWXUQRV¿[RVRXURWDWLYRVVmRRUJDQL]DGRVSHODHPpresa de acordo com as necessidades do serviço e devem ser
tidos em consideração, sempre que possível, os interesses e
preferências manifestados pelos trabalhadores.
3- A transição entre turnos rotativos, será efetuada periodicamente, após os dias de descanso semanal podendo o repouso que lhes está associado ser reduzido para oito horas.
4- Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, por
acordo entre o trabalhador interessado e a empresa, pode
efetuar-se mais do que uma transição de turno por semana,
desde que tal não resulte mais do que uma redução de repouso mínimo.
5- 2VKRUiULRVGHWUDEDOKRSRUWXUQRVGHYHPVHUD¿[DGRV
sempre que possível, com a antecedência mínima de 15 dias,

Cláusula 19.ª
Escalas de serviço

1- 6HPSUHTXHDQDWXUH]DGDDWLYLGDGHH[HUFLGDRMXVWL¿que, o horário de trabalho pode ser organizado em regime de
escalas de serviço.
2- Entende-se por escalas de serviço os horários de trabalho individualizados, destinados a assegurar a prestação de
trabalho por períodos não regulares, no que respeita à duração diária e semanal e às horas de início e termo do período
normal de trabalho.
3- As escalas de serviço devem prever, em relação a cada
trabalhador, as horas de início e termo de cada período normal de trabalho, a atribuição do trabalho, a indicação do local (na sede ou fora da sede) onde se inicia cada período
normal de trabalho diário e onde é gozado o repouso, bem
como o período para a tomada de refeição, nos termos da
cláusula 28.ª
4- O período normal de trabalho do pessoal que labore em
regime de escalas de serviço não pode ser inferior a seis nem
superior a nove horas, em cada dia, numa média de oito horas diárias e quarenta horas semanais, aferida por períodos
de referência de 12 semanas.
5- Em cada período de referência de 12 semanas não poGHPYHUL¿FDUVHPDLVGHVHVVHQWDSHUtRGRVQRUPDLVGHWUDEDlho diário, não podendo também haver dois períodos normais
de trabalho diário completos no mesmo dia de calendário,
nem mais de cinco períodos normais de trabalho diário em
cada semana de calendário.
6- Para todos os efeitos decorrentes das diversas situações
de prestação de trabalho, entende-se por semana de calendário o período compreendido entre cada domingo e o sábado
seguinte.
7- O cômputo do tempo de trabalho correspondente a cada
período de 12 semanas termina no último sábado da décima
segunda semana.
8- Nos horários de trabalho em regime de escalas de serviço os períodos normais de trabalho iniciados depois das
vinte e duas horas de sábado da décima segunda semana são
incluídos no cômputo do tempo de trabalho das 12 semanas
do período de referência seguinte.
9- Apenas para efeito de determinação da média prevista
no número 4 da presente cláusula, as situações de ausência
por inteiro ao serviço, nomeadamente por faltas, férias e feriados, serão computadas em oito horas cada.
10- 2 SODQR EDVH GH WUDEDOKR GHYHUi VHU D¿[DGR VHPSUH
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que possível, com uma antecedência mínima de 15 dias conVHFXWLYRVSRGHQGRWRGDYLDVHUD¿[DGRFRPDDQWHFHGrQFLD
de 10 dias.
11- 4XDLVTXHUDOWHUDo}HVSRQWXDLVDRPDSDD¿[DGRGHYHrão ser comunicadas aos trabalhadores afetados até três dias
antes do termo do período de trabalho imediatamente anterior àquele a que respeita a alteração.
12- 3RGHPVHUUHDOL]DGDVDOWHUDo}HVSRQWXDLVDRPDSDD¿xado com menos de três dias de antecedência caso circunsWkQFLDV LPSUHYLVtYHLV H MXVWL¿FiYHLV DVVLP R GHWHUPLQHP
nomeadamente em caso de ausência imprevisível de trabalhador que se encontrasse escalado.
13- As escalas de serviço são elaboradas de modo a não
prever apresentações ou retiradas da sede entre as 2h00 e
as 5h00, sem prejuízo de situações decorrentes de atrasos
de circulação, acidentes, interrupções de via ou ocorrências
semelhantes que imponham a apresentação ou retirada do
serviço no referido período.
14- 6HPSUHTXHSRVVtYHODSyVDXVrQFLDMXVWL¿FDGDRWUDbalhador ocupa na escala o lugar que lhe competiria se não
tivesse havido interrupção da mesma.
15- Os horários de trabalho que constem de escalas de
serviço não podem conter períodos de trabalho superiores a
nove horas de serviço.
Cláusula 20.ª
Adaptabilidade

1- Sem prejuízo do disposto no número 4 da cláusula 19
da cláusula anterior as escalas de serviço podem prever períodos normais de trabalho diários com duração superior a 9
horas, nas seguintes condições:
a) O somatório dos tempos programados em escala que,
em cada dia, ultrapassem as 9 horas não deve ser superior
a uma hora semanal, a utilizar, no máximo, em três dias por
VHPDQD
b) Cada período de tempo programado em escala que, em
cada dia, ultrapasse as 9 horas é contabilizado até ao limite
SUHYLVWRQDDOtQHDDQWHULRU
c) Nas situações previstas nas alíneas anteriores o tempo
máximo de condução e acompanhamento de comboios não
pode exceder as 5h00 consecutivas em cada período normal
de trabalho diário.
2- O disposto na presente cláusula mantém-se em vigor até
30 de junho de 2020.
Cláusula 21.ª
Isenção de horário de trabalho

1- Sempre que as necessidades de serviço o exijam, os
trabalhadores podem ser isentos de horário de trabalho, nos
termos da lei.
2- Os técnicos licenciados e bacharéis trabalham sempre
em regime de isenção de horário de trabalho.
3- $VFKH¿DVLQWHUPpGLDVSRGHPWUDEDOKDUHPUHJLPHGH
escalas de serviço ou de turnos ou, para além das situações
previstas na lei, em regime de isenção de horário de trabalho.

Cláusula 22.ª
Reserva

1- Reserva é a situação em que o trabalhador permanece
obrigatoriamente no local de trabalho ou noutra dependência
GD HPSUHVD VHP VHUYLoR SUHYLDPHQWH GH¿QLGR PDV DJXDUdando a necessidade de o prestar.
2- Considera-se trabalho efetivo o tempo em que os trabalhadores permaneçam na situação de reserva.
Cláusula 23.ª
Trabalho noturno

Considera-se trabalho noturno o prestado no período que
decorre entre as 20 horas de um dia e as sete horas do dia
seguinte.
Cláusula 24.ª
Trabalho extraordinário

1- Considera-se trabalho extraordinário o prestado fora do
SHUtRGRQRUPDOGHWUDEDOKRGLiULRWDOFRPRHVWHpGH¿QLGR
no presente AE.
2- (PFDVRVGHYLGDPHQWHMXVWL¿FDGRVRVWUDEDOKDGRUHVSRdem ser dispensados, a seu pedido, de prestar trabalho extraordinário.
3- O recurso à prestação de trabalho extraordinário não
pode ser superior a duas horas em dia normal de trabalho,
nem superior a dez horas numa semana, salvo situações de
carácter excecional ou não previsíveis, designadamente anomalias de circulação.
4- Para efeito do cômputo das horas extraordinárias para o
pessoal que labora em regime de escalas de serviço, devem
ser consideradas as situações de prestação de trabalho que,
por dia, sejam superiores a nove horas diárias, bem como as
que, em média, sejam superiores a oito horas diárias e quaUHQWDKRUDVVHPDQDLVQR¿QDOGHFDGDSHUtRGRGHUHIHUrQFLD
de 12 semanas.
Cláusula 25.ª
Trabalho de emergência

1- Considera-se emergência a situação resultante de acidente nas vias ferroviárias ou ocorrência semelhante, caso
em que podem ser organizadas medidas de exceção sem suERUGLQDomRDRSUHFHLWXDGRQRSUHVHQWH$(HTXH¿FDUmRVXjeitas ao tratamento previsto nos números seguintes.
2- Se o trabalho em situação de emergência se iniciar durante o período normal de trabalho, todo o tempo que exceder
esse período será contado como de emergência, ainda que se
prolongue sobre o período normal de trabalho seguinte.
3- Se o trabalho realizado em situação de emergência se
iniciar dentro do período de repouso, descanso semanal ou
feriado, a situação de trabalho de emergência manter-se-á até
DR ¿P DLQGD TXH VH SURORQJXH VREUH R SHUtRGR QRUPDO GH
trabalho seguinte.
4- Terminado o trabalho de emergência, os trabalhadores
entram obrigatoriamente em condição de repouso, o qual
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respeitará os limites mínimos estabelecidos, salvo se o trabalho de emergência se iniciar e terminar dentro do mesmo
período de trabalho.
5- As horas de viagem gastas em virtude da situação de
emergência, tanto no início como no termo, serão consideradas, para todos os efeitos, como trabalho de emergência.
Cláusula 26.ª
Serviço de prevenção

1- Considera-se prevenção a situação em que o trabalhador, fora do período normal de trabalho ou em dia de descanso semanal ou feriado, se encontra à disposição da empresa,
na sua residência ou local em que possa ser facilmente contactado, para eventual execução de serviços urgentes.
2- Devem elaborar-se escalas de prevenção, de modo a que
haja alternância de descansos.
Cláusula 27.ª
3HUtRGRVGHWUDEDOKRVHPHVSHFL¿FDomRGHVHUYLoR 6835$

1- Por conveniência de serviço, podem ser previstos nas
HVFDODV SHUtRGRV GH WUDEDOKR VHP HVSHFL¿FDomR GH VHUYLoR
devendo os trabalhadores executar quaisquer tarefas compaWtYHLVFRPDUHVSHWLYDFDWHJRULDSUR¿VVLRQDOTXHOKHVIRUHP
atribuídas.
2- Considera-se trabalho efetivo o tempo em que os trabalhadores permaneçam na situação referida no número um da
presente cláusula.
3- Nos períodos de trabalho referidos no número 1 constantes das escalas, a atribuição de serviço e as respetivas
horas de início e termo serão comunicadas, sempre que possível, com a antecedência mínima de 48 horas na sede e 72
horas fora de sede, durante o período normal de trabalho que
os anteceda, ou antes da saída do serviço, caso o trabalhador entre numa das situações de suspensão da prestação de
trabalho previstas neste AE, quando previamente conhecidas
da empresa.
Cláusula 28.ª
Intervalos de descanso e pausas para tomada de refeição

1- Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o período normal de trabalho diário deve ser interrompido por um
intervalo de descanso, com duração não inferior a uma hora
nem superior a uma hora e meia de modo a que o trabalhador
não preste mais de 6 horas de trabalho consecutivo, podendo
ainda, mediante acordo prévio dos trabalhadores, o intervalo
de descanso ser reduzido para 30 minutos.
2- Para os trabalhadores que laborem no regime de turnos
ou escalas podem ser estabelecidos horários de trabalho que
não prevejam intervalo de descanso, devendo neste caso as
refeições ser tomadas na altura mais conveniente para os trabalhadores e para o serviço, sem interrupção da contagem do
tempo de trabalho.
3- Nos casos dos trabalhadores em serviço a bordo do material motor e/ou rebocado cujos horários de trabalho constem de escalas de serviço será atribuído, sempre que possível, e sem prejuízo da possibilidade de redução prevista

no número 1, previsto nas mesmas, um período sem serviço
para tomada de refeição, com a duração mínima de 45 minutos.
4- O período referido no número anterior, quando previsto,
será considerado para todos os efeitos como tempo de trabalho efetivo, sem interrupção da contagem do mesmo.
5- Podem ser estabelecidos horários constantes de escalas
de serviço em que não estejam previstos períodos para tomada de refeição referida no número 3, devendo, neste caso,
as refeições ser tomadas na altura mais conveniente para os
trabalhadores e para o serviço, sem interrupção da contagem
do tempo de trabalho.
6- Nos casos em que os horários de trabalho prevejam períodos normais de trabalho diário de duração não superior a
seis horas, pode não haver lugar à previsão de período para a
tomada de refeição nem de intervalo de descanso, conforme
os casos.
7- Quando por estrita necessidade de serviço, não seja possível conceder, total ou parcialmente, o intervalo de descanso ou a pausa para tomada de refeição no momento inicialmente previsto, deve o período em causa em falta, sempre
que possível, ser concedido até ao termo do período normal
de trabalho.
8- Quando o intervalo de descanso não possa ser concedido nos termos do número e 7, o tempo em falta é retribuído
como trabalho extraordinário.
Cláusula 29.ª
Repouso

1- Considera-se repouso o intervalo compreendido entre
dois períodos consecutivos de trabalho diário.
2- A cada período normal de trabalho está intimamente ligado o período de repouso que se lhe segue, não podendo
haver quaisquer compensações com outros períodos de trabalho ou de repouso.
3- Entre dois períodos consecutivos de trabalho diário haverá um repouso mínimo de doze horas a título de descanso
diário, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
4- Para os trabalhadores que laborem em regime de escalas de serviço o repouso mínimo é de 12 horas na sede, não
podendo no período das 8 semanas ser inferior à média de 14
horas, e de 9 horas fora da sede.
5- Para o pessoal afeto ao serviço a bordo de comboios o
repouso mínimo é de 14 horas na sede e de 9 horas fora da
sede.
Cláusula 30.ª
Tempo de trabalho efetivo

1- Os períodos para apresentação e retirada de serviço com
a duração de 15 minutos cada são considerados tempo de
trabalho efetivo. A atribuição dos serviços na escala deverá
ter em atenção os casos em que a distância entre o local de
DSUHVHQWDomRHDORFDOL]DomRGRPDWHULDOMXVWL¿TXHPPDLRU
intervalo.
2- No caso do período normal de trabalho diário ter início
ou termo com tarefas de preparação, resguardo ou entrega de
material o tempo de apresentação ou de retirada do serviço
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é absorvido pelo tempo de trabalho despendido naquela ou
naquelas tarefas.
SECÇÃO II
Disposições especiais
Cláusula 31.ª
Período normal de trabalho do pessoal administrativo

Os trabalhadores pertencentes à carreira administrativa
¿FDPVXMHLWRVDXPSHUtRGRQRUPDOGHWUDEDOKRVHPDQDOGH
35 horas e diário de sete horas.
Cláusula 32.ª
Formação

1- A empresa obriga-se a ministrar formação aos trabalhadores ao seu serviço, visando o seu desenvolvimento integral
QRVDVSHWRVSUR¿VVLRQDOHVRFLDOQXPDSHUVSHWLYDGHIRUPDção permanente.
2- Essa formação deve ser:
a) Funcional, orientada no sentido de preparar cada trabaOKDGRUSDUDXPDLQWHJUDomRGLQkPLFDQDVXDVLWXDomRSUR¿VVLRQDOFRQFUHWDH
b) 3HUPDQHQWH FREULQGR D FDUUHLUD SUR¿VVLRQDO GR WUDEDlhador de acordo com o plano de formação.
3- $HPSUHVDGHYHJDUDQWLUDTXDOL¿FDomRLQLFLDODWRGRVRV
trabalhadores em começo de carreira, por forma a que desenvolvam convenientemente as funções inerentes aos postos de
trabalho a que serão afetos.
4- A empresa, sempre que possível, disponibiliza salas
para formação a realizar fora do horário de trabalho.

admitindo-se que por necessidade de serviço o mesmo se veUL¿TXHDSHQDVXPDYH]
4- As escalas de serviço e os regimes de turnos podem ser
organizados de forma que, em cada sete semanas, os dias de
descanso semanal relativos a uma das semanas possam ser
separados, desde que ligados aos dias de descanso das semanas anterior e posterior, e sejam gozados conjuntamente.
5- As variações dos dias de descanso resultantes da entrada em vigor de uma nova escala não conferem direito a
qualquer abono.
6- Quando por mudança de escala, ou por motivo de alteração de serviço, o descanso semanal coincida com um feriado, o trabalhador mantém o direito a gozar esse feriado.
7- Por motivos imprevistos, designadamente de acidente,
interrupção de via, atrasos de circulação, resguardo, arrumação, abastecimento ou outras circunstâncias análogas, o
descanso semanal pode iniciar-se depois das 0h00 do 1.º dia
de descanso semanal.
8- As primeiras duas horas de trabalho prestadas nas condições referidas no número anterior são retribuídas com o
acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor da
retribuição/hora (R/H), passando o trabalhador a ser considerado na situação de trabalho em dia de descanso a pedido
da empresa, caso a prestação de trabalho ultrapasse aquelas
duas horas.
9- Na situação prevista no número 8 da presente cláusula, devem ser observadas as regras respeitantes ao repouso
associado ao descanso semanal, as quais não são, contudo,
aplicáveis aos feriados.
10- No regime de escalas de serviço, o primeiro período de
trabalho após o descanso semanal não pode iniciar-se antes
das 6h00 do dia seguinte.
Cláusula 34.ª

CAPÍTULO VI

Alteração dos dias de descanso semanal

Suspensão da prestação de trabalho
SECÇÃO I
Descanso semanal
Cláusula 33.ª
Princípios gerais

1- O descanso semanal corresponde a dois períodos de não
prestação de trabalho em cada semana de calendário, com a
duração de vinte e quatro horas cada um os quais deverão ser
gozados conjuntamente.
2- O descanso semanal de 48 horas consecutivas previsto
no número 1 da presente cláusula, deve ser precedido ou seJXLGRGHXPRXGRLVSHUtRGRVGHUHSRXVRSRGHQGRYHUL¿FDU-se apenas um dos casos, sendo que a duração destes dois
períodos de repouso - ou do único período, se for um só - não
pode ser inferior a 14 horas na sua totalidade.
3- As escalas ou turnos de serviço são organizados de
modo a que em cada período de 8 semanas, os descansos
coincidam, em regra, duas vezes com o sábado e o domingo,

1- O trabalhador tem direito a gozar obrigatoriamente 12
dias de descanso semanal na média do cômputo de 12 semanas, os quais são insuscetíveis de compensação ou de substituição por qualquer abono.
2- Sem prejuízo no disposto do número anterior, a não
FRQFHVVmR GR GHVFDQVR VHPDQDO QRV GLDV ¿[DGRV D SHGLGR
da empresa, dá lugar à aplicação do regime previsto na cláusula 35.ª
3- Quando por conveniência do trabalhador e desde que
o serviço o permita, houver alteração do descanso semanal,
o trabalhador entra na condição de trabalho em dia de descanso semanal a seu pedido, não tendo direito a qualquer
acréscimo de retribuição, sem prejuízo do gozo desse dia de
descanso.
Cláusula 35.ª
Compensação do trabalho prestado em dia de descanso e feriado

1- Quando um trabalhador for chamado a prestar serviço
em dia de descanso semanal por tempo igual ou inferior a um
período de trabalho terá direito a gozar esse dia de descanso,
nos termos do disposto nos números seguintes.
2- A prestação de trabalho em dia de descanso semanal e
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feriado confere ao trabalhador o direito a um descanso compensatório remunerado, a gozar na semana em que ocorre
afetação ou nas três semanas seguintes.
3- Quando, por razões ou circunstâncias excecionais ou
DLQGDHPFDVRVGHIRUoDPDLRUVHQmRYHUL¿FDURJR]RHIHtivo do dia de descanso compensatório previsto no número
anterior, o trabalhador terá direito ao pagamento previsto no
número 3 da cláusula 72.ª
4- Para efeito de cômputo do trabalho prestado em dias de
descanso semanal considera-se como período de trabalho o
período correspondente ao horário semanal do trabalhador
dividido por cinco.
Cláusula 36.ª

Cláusula 38.ª
Duração de férias

1- O período de férias dos trabalhadores, ressalvados os
casos especiais do ano da admissão, do ano de cessação, e
dos contratos a termo, é de 25 dias úteis, sem prejuízo da
retribuição mensal (RM) que receberiam se estivessem ao
serviço.
2- Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana de
segunda a sexta-feira, com exceção de feriados.
3- Caso os dias de descanso do trabalhador coincidam com
dias úteis, são considerados para efeitos do cálculo dos dias
de férias, em substituição daqueles, os sábados e domingos
que não sejam feriados.

Prestação de trabalho em dia feriado

Cláusula 39.ª

1- Os trabalhadores que por motivo de serviço não possam
VHUGLVSHQVDGRVQRVIHULDGRVREULJDWyULRV¿FDPVXMHLWRVDR
regime previsto nas cláusulas 35.ª e 72.ª
2- Quando os feriados coincidirem com os dias de descanso semanal não gozados, a compensação faz-se considerando
apenas o descanso semanal não gozado.

Férias seguidas ou interpoladas

1- As férias devem ser gozadas seguidamente num mínimo
de 12 dias úteis.
2- Os restantes dias de férias podem ser gozados intercaladamente de acordo com os interesses dos trabalhadores e as
conveniências de serviço.

SECÇÃO III

Cláusula 40.ª

Férias

Marcação de férias

Cláusula 37.ª
Princípios gerais

1- O direito a férias retribuídas adquire-se com a celebração do contrato de trabalho, reporta-se ao trabalho prestado
no ano civil anterior, mas não está condicionado à assiduidade ou efetividade do serviço, e vence-se no dia 1 de janeiro
de cada ano civil.
2- O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efetivo
não pode ser substituído, ainda que com o acordo do trabalhador, por qualquer compensação, económica ou outra, fora
dos casos previstos na lei e no número seguinte.
3- O trabalhador pode renunciar ao gozo de dias de férias
que excedam 20 dias úteis, ou a correspondente proporção
no caso de férias no ano de admissão, sem dedução da retribuição e do subsídio relativos ao período de férias vencido,
que cumulam com a retribuição do trabalho prestado nesses
dias.
4- Se o contrato cessar antes de gozado o período de férias vencido no início do ano da cessação, os trabalhadores
têm direito ao pagamento da retribuição correspondente ao
período de férias vencido e o respetivo subsídio, bem como
a retribuição correspondente a um período de férias proporcional ao tempo de serviço prestado no próprio ano da cessação do contrato e a correspondente parte proporcional do
subsídio.
5- O período de férias não gozado por virtude da cessação
do contrato conta-se para efeitos de antiguidade.

1- A marcação do período mínimo de férias que deve ser
gozado consecutivamente deve ser feita por mútuo acordo
entre a empresa devendo procurar-se a implementação de um
sistema que permita a distribuição por todos os trabalhadores
dos períodos de férias mais pretendidos de forma equitativa
e rotativa.
2- Sempre que não esteja implementado o sistema referido
no número 1, e não seja possível conceder férias no período pretendido pelo trabalhador, é-lhe dada a faculdade de
apresentar três soluções alternativas para escolha por parte
da empresa, que dará conhecimento ao interessado da sua
decisão.
3- A empresa não poderá em caso algum impor o gozo de
férias fora do período compreendido entre 15 de maio e 15
de outubro.
4- 2 PDSD GH IpULDV GH¿QLWLYR GHYHUi VHU HODERUDGR SHOD
HPSUHVDHD¿[DGRQRVORFDLVGHWUDEDOKRDWpGHDEULO
5- Aos trabalhadores da empresa pertencentes ao mesmo
agregado familiar deve ser concedida a faculdade de gozar
IpULDVVLPXOWDQHDPHQWHFRQVLGHUDVHTXHSHUWHQFHPDRPHVmo agregado familiar os trabalhadores que vivam em comunhão de vida e habitação.
6- O disposto nos números anteriores apenas se aplica aos
doze dias úteis de férias que devem ser gozados consecutivamente.
7- Os restantes dias de férias, para além dos doze dias úteis
consecutivos, serão gozados de acordo com as necessidades
do trabalhador e a conveniência do serviço
8- Sem prejuízo do disposto na cláusula 41.ª a empresa
¿[DUiSDUDQRYHPEURHGH]HPEURGDQGRFRQKHFLPHQWRDR
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trabalhador com a antecedência mínima de quinze dias e até
31 de outubro, os dias de férias que em 30 de setembro não
WHQKDPVLGRJR]DGRVQHP¿[DGRVQmRWHQGRDSOLFDomRQHVWH
caso o disposto no número 3 desta cláusula.
Cláusula 41.ª

riores ao período normal de trabalho diário a que está obrigado, os respetivos tempos são adicionados para determinação
dos períodos ou meios períodos de trabalho diário em falta.
3- A contagem de tempos a que se refere o número anterior
tem por referência o respetivo ano civil.
Cláusula 45.ª

Data limite do gozo de férias-cumulação de férias

1- As férias devem ser gozadas no decurso do ano civil em
que se vencem.
2- O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de cumulação do gozo de férias nos casos expressamente previstos na lei ou do gozo de férias até 30 de abril
do ano subsequente àquele em que se vencem, no caso de
impedimento prolongado.
Cláusula 42.ª
Efeitos da interrupção, antecipação ou adiamento de férias por
iniciativa da empresa

1- A alteração ou interrupção do período de férias por motivo de interesse da empresa constitui esta na obrigação de
indemnizar o trabalhador pelos prejuízos que comprovadamente haja sofrido na pressuposição de que gozaria integralPHQWHDVIpULDVQDGDWD¿[DGD
2- A interrupção das férias não poderá prejudicar o gozo
consecutivo de dez dias úteis de férias.
Cláusula 43.ª
Feriados

1- São feriados obrigatórios os seguintes:
a) GHMDQHLUR
b) 6H[WD)HLUD6DQWD
c) 'RPLQJRGH3iVFRD
d) GHDEULO
e) GHPDLR
f) &RUSRGH'HXV IHULDGRPyYHO 
g) GHMXQKR
h) GHDJRVWR
i) GHRXWXEUR
j) GHQRYHPEUR
k) GHGH]HPEUR
l) GHGH]HPEUR
m) 25 de dezembro.
2- São, para todos os efeitos, considerados feriados obrigatórios:
a) 7HUoD)HLUDGH&DUQDYDO
b) Feriados municipais.
3- Os feriados municipais a que os trabalhadores têm direito são os que correspondem ao concelho da respetiva sede.
Cláusula 44.ª
'H¿QLomRGHIDOWD

1- Considera-se falta a ausência do trabalhador do local
em que devia desempenhar a sua atividade e durante o período normal de trabalho a que está obrigado.
2- Em caso de ausência do trabalhador por períodos infe-

Tipos de faltas

1- $VIDOWDVSRGHPVHUMXVWL¿FDGDVRXLQMXVWL¿FDGDV
2- 6mRFRQVLGHUDGDVMXVWL¿FDGDV
a) As dadas, durante 15 dias consecutivos, por altura do
FDVDPHQWRGRWUDEDOKDGRU
b) As motivadas pelo falecimento do cônjuge, parente ou
D¿PQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDOHL
c) As motivadas pela prestação de provas em estabeleciPHQWRGHHQVLQRQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDOHL
d) As motivadas pela impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente
observância de prescrição médica no seguimento de recurso a procriação medicamente assistida, doença, acidente ou
FXPSULPHQWRGHREULJDomROHJDO
e) As motivadas pela prestação de assistência inadiável e
LPSUHVFLQGtYHOD¿OKRQHWRRXDPHPEURGHDJUHJDGRIDPLOLDUGHWUDEDOKDGRUQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDOHL
f) As motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário,
DWpKRUDVSRUWULPHVWUHSRUFDGDPHQRU
g) As dadas por trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, nos termos previstos na
OHLHQRSUHVHQWH$(
h) As dadas para a prática de atos necessários e inadiáveis
ao exercício de atividades para associações sindicais outorgantes na qualidade de delegado sindical, nos termos previsWRVQDOHL
i) As dadas por candidato a cargo público, nos termos da
FRUUHVSRQGHQWHOHLHOHLWRUDO
j) As motivadas por doação gratuita de sangue, pelo tempo estritamente necessário à dádiva e à recuperação do trabaOKDGRUDWpDROLPLWHGHXP317'
k) As motivadas pelo exercício de funções na qualidade
de bombeiro voluntário, em conformidade com o respetivo
UHJLPHMXUtGLFR
l) $VDXWRUL]DGDVRXDSURYDGDVSHODHPSUHVDH
m) Todas as que por lei sejam como tal consideradas.
3- $VIDOWDVPRWLYDGDVSRUQDVFLPHQWRGH¿OKRVWrPLPSHrativamente lugar a partir do dia do nascimento, inclusive, e
não dão direito a qualquer compensação.
4- As faltas motivadas pelo falecimento de um familiar,
podem iniciar-se, à escolha do trabalhador, na data do óbito,
da trasladação do corpo para território nacional, se for caso
disso, ou das cerimónias fúnebres, devendo o trabalhador informar a empresa da respetiva opção na data do óbito, e não
dão direito a qualquer compensação.
5- $VIDOWDVRXDXVrQFLDVYHUL¿FDGDVQRLQtFLRRXQRUHLnício do período normal de trabalho diário motivadas por
atrasos nas circulações ferroviárias habitualmente utilizadas
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pelo trabalhador nas suas deslocações para o local de trabaOKRVmRFRQVLGHUDGDVFRPRMXVWL¿FDGDVSHODHPSUHVD
Cláusula 46.ª
Dispensas

1- Os trabalhadores têm direito de ser dispensados do serviço, sem direito a retribuição, durante um período normal
de trabalho diário, a gozar em cada quadrimestre, a conceder
por acordo entre o trabalhador e a empresa, considerando a
necessidade daquele e a conveniência do serviço.
2- O pedido do dia de dispensa por parte do trabalhador
deve ser efetuado com a antecedência mínima de cinco dias
úteis.
3- Caso a antecedência prevista no número anterior não
possa ser respeitada, por razões objetivas e fundamentadas,
a comunicação à empresa deverá ser feita logo que possível.
4- O desconto da retribuição correspondente às dispensas
de serviço previstas no número 1 será efetuado no subsídio
previsto na cláusula 75.ª
5- As dispensas gozadas no mês de dezembro serão descontadas no vencimento do mês de janeiro do ano seguinte.
Cláusula 47.ª
&RPXQLFDomRGDDXVrQFLDHSURYDGRPRWLYRMXVWL¿FDWLYR

1- A ausência, quando previsível é obrigatoriamente comunicada à empresa, acompanhada da indicação do motivo
MXVWL¿FDWLYRFRPDDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHFLQFRGLDV
2- Caso a antecedência prevista no número anterior não
possa ser respeitada, nomeadamente por a ausência ser imprevisível, a comunicação feita à empresa deve ser feita logo
que possível.
3- $MXVWL¿FDomRHDSURYDGDDXVrQFLDHVHQGRFDVRGLVVR
da imprevisibilidade da mesma, devem ser entregues à empresa no prazo de cinco dias a contar do início da ausência,
sem necessidade de interpelação.
4- O incumprimento do disposto nesta cláusula determina
TXHDDXVrQFLDVHMDFRQVLGHUDGDFRPRIDOWDLQMXVWL¿FDGD
Cláusula 48.ª
(IHLWRVGDVIDOWDVMXVWL¿FDGDV

1- $ IDOWD MXVWL¿FDGD QmR DIHWD TXDOTXHU GLUHLWR GR WUDEDlhador, salvo o disposto no número seguinte.
2- Determinam a perda das prestações retributivas que fosVHPGHYLGDVDVVHJXLQWHVIDOWDVMXVWL¿FDGDV
a) 3RUPRWLYRGHGRHQoDGHVGHTXHRWUDEDOKDGRUEHQH¿FLH
GHXPUHJLPHGH6HJXUDQoD6RFLDOGHSURWHomRQDGRHQoD
b) Na qualidade de representante dos trabalhadores em
associações sindicais outorgantes, como dirigente ou delegado sindical, ou na comissão de trabalhadores, para além
dos respetivos créditos legais previstos no AE e dos previstos
no AE na medida em que este seja mais favorável do que o
UHJLPHOHJDO
c) Por motivo de acidente de trabalho desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio, indemnização ou
compensação, designadamente em virtude de contrato de
VHJXUR

d) Por motivo de comparência em tribunais ou outros orJDQLVPRVR¿FLDLVSRUPRWLYRVDOKHLRVjHPSUHVDRXQRLQWHUHVVHGRWUDEDOKDGRU
e) Autorizadas pela empresa nos termos da cláusula 46.ª e
as dadas ao abrigo de disposições legais especiais que prevejam perda da retribuição respetiva.
Cláusula 49.ª
(IHLWRVGDVIDOWDVLQMXVWL¿FDGDV

1- $IDOWDLQMXVWL¿FDGDFRQVWLWXLYLRODomRGRGHYHUGHDVVLduidade e determina sempre perda de retribuição correspondente ao período de ausência, o qual não será considerado
para efeitos de antiguidade do trabalhador.
2- $IDOWDLQMXVWL¿FDGDDXPRXDPHLRSHUtRGRGHWUDEDOKR
diário, imediatamente anterior ou posterior a dia ou a meio
dia de descanso ou feriado, constitui infração disciplinar grave.
3- Na situação referida no número anterior, o período de
ausência a considerar para efeitos da perda de retribuição
prevista no número 1 abrange os dias ou meios dias de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou posteriores
ao dia da falta.
4- No caso de apresentação de trabalhador com atraso
LQMXVWL¿FDGR VXSHULRU D  PLQXWRV QR LQtFLR RX GXUDQWH R
período normal de trabalho diário, a empresa pode recusar
a prestação de trabalho durante todo o período normal de
trabalho diário.
Cláusula 50.ª
Substituição da perda de retribuição por motivo de falta

1- $SHUGDGHUHWULEXLomRSRUPRWLYRGHIDOWDMXVWL¿FDGD
RXLQMXVWL¿FDGDSRGHVHUVXEVWLWXtGD
a) Por renúncia a dias de férias em igual número, desde
que não afete o gozo efetivo de 20 dias úteis de férias ou a
correspondente proporção no caso de férias no ano de admissão, mediante comunicação expressa nesse sentido do
trabalhador à empresa.
b) Por prestação de trabalho em acréscimo ao período normal de trabalho, observado o regime previsto no presente AE
e com os limites previstos na lei.
2- O disposto no número anterior não implica redução do
subsídio de férias correspondente ao período de férias vencido.
SECÇÃO IV
Licença sem retribuição
Cláusula 51.ª
Licença sem retribuição

1- A empresa poderá atribuir ao trabalhador, a pedido deste, licença sem retribuição.
2- O período da licença sem retribuição conta para efeitos
de antiguidade.
3- 2 WUDEDOKDGRU EHQH¿FLiULR GD OLFHQoD VHP UHWULEXLomR
mantém o direito ao posto de trabalho.
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4- Durante o período da licença sem retribuição cessam
os direitos e deveres das partes que pressuponham a efetiva
prestação de trabalho.

2- Caso os trabalhadores prestem, no mínimo, metade do
período normal de trabalho diário previsto, terão direito a um
subsídio de refeição correspondente a 50 % do valor referido
no número anterior.

CAPÍTULO VII

Cláusula 56.ª

Retribuição

Abono de transporte/disponibilidade

SECÇÃO I
Retribuição e cláusulas de expressão pecuniária
Cláusula 52.ª
Retribuição por trabalho normal

A retribuição mínima mensal devida aos trabalhadores,
pelo seu período normal de trabalho, é a que consta das grelhas indiciárias que constituem os anexos I e II do presente
AE e corresponde à retribuição base.
Cláusula 53.ª
'H¿QLo}HV

Para efeito deste AE considera-se:
a) Retribuição mensal (RM) - O montante correspondente
ao somatório da retribuição devida ao trabalhador como contrapartida da prestação do seu período normal de trabalho, e
FXMRYDORUPtQLPR UHWULEXLomREDVH pR¿[DGRQRVDQH[RV
I e II deste AE, de acordo com o índice em que se enquadra, das diuturnidades, do subsídio de turno, de escala ou de
isenção de horário de trabalho, conforme o caso, nos termos
estabelecidos no presente AE.
b) Retribuição diária (RD) - O valor determinado segundo
a fórmula RM/30.
c) Retribuição/hora (RH) - O valor determinado segundo a
fórmula (RM * 12) : (52 * HS).
Cláusula 54.ª
Diuturnidades

1- Reportando-se à data de admissão na empresa, os trabalhadores vencem diuturnidades por períodos de cinco anos
de serviço.
2- O valor de cada diuturnidade é de 24,00 € (vinte e quatro euros).
3- O direito de vencer novas diuturnidades cessa a partir
do momento em que o trabalhador atinja o limite de cinco
diuturnidades.
4- É considerado para contagem de diuturnidades o mês de
admissão do trabalhador.
Cláusula 55.ª
Subsídio de refeição

1- Os trabalhadores têm direito a um subsídio de refeição
no valor de 7,60 € (sete euros e sessenta cêntimos) por cada
dia desde que a prestação efetiva de trabalho ultrapasse em
trinta minutos a metade do período normal de trabalho diário
previsto.

1- &RQVLGHUDQGR DV GL¿FXOGDGHV GH GHVORFDomR H D HYHQtual necessidade de utilização de viatura própria, nomeadamente no período compreendido entre as 0h00 e as 6h30 o
trabalhador tem direito a um abono diário, devido por cada
dia de prestação efetiva de trabalho, no valor de 4,91 € (quatro euros e noventa e um cêntimos).
2- O pagamento do referido abono depende da disponibilidade horária do trabalhador para realização de serviço no
SHUtRGRLGHQWL¿FDGRQRQ~PHURDQWHULRU
3- $RWUDEDOKDGRUTXHEHQH¿FLHGRUHJLPHGHSURWHomRGD
parentalidade, nos termos legalmente previstos, ou cuja indisponibilidade para a realização do serviço no período referido no número 1 seja resultante de acidente de trabalho, não
se aplica o disposto no número 2.
4- O abono previsto no número 1 será pago na sua totalidade caso os trabalhadores cumpram integralmente o respetivo
período normal de trabalho diário.
5- Sem prejuízo do disposto nos números 4 e 5, nas situações de regime de trabalho a tempo parcial, o abono previsto
no número 1 é devido na proporção do respetivo período de
trabalho diário.
6- O abono previsto na presente cláusula não é cumulável
com qualquer outro prémio instituído ou a instituir, de natureza semelhante.
Cláusula 57.ª
Subsídio de turno

1- Os trabalhadores sujeitos a horários de trabalho organizados segundo o regime de turnos rotativos previsto na cláusula 18.ª têm direito a um subsídio mensal, que é pago nos
moldes seguintes:
a) Para os trabalhadores em regime de turnos rotativos
com rotações de três turnos:
i) 19,50 % (dezanove e meio por cento) da retribuição de
base prevista na tabela salarial, se ocorrer rotatividade das
horas de início e termo dos turnos e simultaneamente rotatiYLGDGHGRVGHVFDQVRVVHPDQDLV
ii) 15,00 % (quinze por cento) da retribuição de base prevista na tabela salarial, se apenas ocorrer rotatividade das
KRUDVGHLQtFLRHWHUPR
b) Para os trabalhadores em regime de turnos rotativos
com rotações de dois turnos:
i) 11,00 % (onze por cento) da retribuição de base prevista
na tabela salarial, se ocorrer rotatividade das horas de início
e termo dos turnos e simultaneamente rotatividade dos desFDQVRVVHPDQDLV
ii) 8,50 % (oito e meio por cento) da retribuição de base
prevista na tabela salarial, se apenas ocorrer rotatividade das
horas de início e termo.
2- O subsídio mensal referido no número anterior já inclui
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a retribuição especial por trabalho noturno.
3- 'HL[DQGRGHVHYHUL¿FDUDQHFHVVLGDGHGHRUJDQL]DomR
do trabalho por turnos, cessa a atribuição do respetivo subsídio, salvo o disposto na cláusula 59.ª
Cláusula 58.ª
Subsídio de escala

1- Os trabalhadores sujeitos a horários de trabalho o que
constem de escalas de serviço previsto na correspondente
cláusula deste AE, têm direito a um subsídio mensal, que
corresponde a 18,50 % (dezoito e meio por centro) da retribuição de base prevista na tabela salarial, que não inclui a
retribuição devida pela prestação de trabalho noturno.
2- 'HL[DQGRGHVHYHUL¿FDUDQHFHVVLGDGHGHRUJDQL]DomR
do trabalho por escalas, cessa a atribuição do respetivo subsídio, salvo o disposto na cláusula seguinte.
Cláusula 59.ª
Regime de absorção

1- O trabalhador que complete cinco anos consecutivos de
prestação de trabalho em regime de laboração por escalas de
serviço ou por turnos rotativos, e que cesse a laboração nesse regime, tem direito a auferir, a título de complemento de
vencimento, um abono correspondente à diferença entre a retribuição mensal que auferia e a retribuição mensal que passa
a auferir, sendo tal abono absorvível por futuros acréscimos
ou aumentos da retribuição mensal do trabalhador, com exceção do disposto na alínea b) do número 4 da cláusula 87.ª
do presente AE.
2- O regime previsto no número anterior não é aplicável
quando a cessação da prestação de trabalho em regime de escalas de serviço ou turnos rotativos seja motivada por pedido
do trabalhador.
Cláusula 60.ª
Prémios de produtividade

1- À exceção dos técnicos licenciados, bacharéis e dos trabalhadores que tenham direito ao prémio de condução ou ao
prémio de revisão, os trabalhadores têm direito a um prémio
de produtividade diário de 4,41 € (quatro euros e quarenta e
um cêntimos).
2- O prémio de produtividade previsto no número 1 é abonado na sua totalidade aos trabalhadores que cumpram integralmente o respetivo período normal de trabalho diário,
nomeadamente aos operadores de revisão e venda que não
auferem prémio de revisão e que por se encontratrem em serviço de reserva, brigada ou formação.
3- Os trabalhadores, quando em qualquer situação de auVrQFLD MXVWL¿FDGD QRPHDGDPHQWH IDOWDV IpULDV H OLFHQoDV
sem retribuição ou dispensa, de duração igual ou inferior a
metade do período normal completo de trabalho diário, apenas têm direito à atribuição de 50 % (cinquenta por cento) do
valor previsto no número 1.
4- Relativamente às situações de trabalho em tempo parcial, o prémio de produtividade é devido proporcionalmente
ao valor da retribuição em função do número de horas de

trabalho prestado.
5- O presente prémio de produtividade não é cumulável
com qualquer outro prémio instituído ou a instituir, de natureza semelhante.
6- Não implicam a perda nem a redução do prémio de produtividade as faltas ou ausências motivadas pelo:
a) Exercício da atividade sindical até ao limite dos créditos
FRQIHULGRVSHODVQRUPDVOHJDLVHFRQYHQFLRQDLVDSOLFiYHLV
b) Desempenho de funções na qualidade de representante
dos trabalhadores nas comissões de segurança, até ao limite
GRVFUpGLWRVSUHYLVWRVQDOHL
c) Incapacidade temporária por acidente de trabalho ou
GRHQoDSUR¿VVLRQDO
7- Os trabalhadores têm ainda direito a um prémio de produtividade anual que será pago no mês de fevereiro de cada
ano por referência à prestação de trabalho do ano anterior,
nos termos seguintes:
a) Se o número de períodos completos de trabalho diário
se situar entre 200 e 220, no valor de 350,00 € (trezentos e
FLQTXHQWDHXURV 
b) Se o número de períodos completos de trabalho diário
for superior a 220, no valor de 420,00 € (quatrocentos e vinte
euros).
8- Caso o número de períodos completos de trabalho diário seja inferior a 200, o trabalhador não tem direito ao prémio anual referido no número anterior.
9- 2V WUDEDOKDGRUHV TXH DX¿UDP RV SUpPLRV GH SURGXWLvidade previstos na presente cláusula não têm direito aos
prémios de revisão ou de condução previstos nas cláusulas
seguintes.
Cláusula 61.ª
Prémios de revisão

1- Os trabalhadores que executem funções de revisão de
títulos de transporte a bordo dos comboios, têm direito a um
prémio de produtividade, designado por prémio de revisão
diário, por cada período completo de trabalho diário, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
PR =

1,5 x mr x RH + PP + irev
1880

353UpPLRGHUHYLVmR
5+5HWULEXLomRKRUiULD
PUPLQXWRVGHUHYLVmR
PP- Prémio de produtividade no valor de 4,41 € (quatro
HXURVHTXDUHQWDHXPFrQWLPRV 
irev - Valor por cada período completo de trabalho diário
no montante de 0,6 euros, quando o trabalhador exerça a bordo do material circulante atividade decorrente do exercício
normal da função.
2- O prémio previsto no número 1 não é devido aos trabalhadores em frequência de ação de formação que procedam
à revisão acompanhados por um instrutor ou por outro trabalhador da carreira comercial.
3- A fórmula prevista no número 1 é aplicável aos traEDOKDGRUHV FRP DV FDWHJRULDV SUR¿VVLRQDLV GH RSHUDGRU GH
revisão e venda, inspetores de serviço comercial, inspetor
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chefe de serviço comercial, operador de venda e controle e
chefe de equipa comercial, que se encontrem em serviço de
acompanhamento de comboios ou no exercício de funções
GHRULHQWDomRHYHUL¿FDomRGDUHYLVmR
4- Não implicam a perda nem a redução do prémio de produtividade as faltas ou ausências motivadas pelo:
a) Exercício da atividade sindical até ao limite dos créditos
FRQIHULGRVSHODOHLHSHORSUHVHQWH$(
b) Desempenho de funções na qualidade de representante
dos trabalhadores nas comissões de segurança, até ao limite
GRVFUpGLWRVSUHYLVWRVQDOHLHSHORSUHVHQWH$(H
c) Incapacidade temporária por acidente de trabalho ou
GRHQoDSUR¿VVLRQDO
5- Os trabalhadores têm ainda direito a um prémio de
produtividade anual, designado por prémio de revisão anual, que será pago em fevereiro de cada ano por referência à
prestação de trabalho do ano anterior, nos termos seguintes:
a) Se o número de períodos completos de trabalho diário
se situar entre 200 e 220, no valor de 350,00 € (trezentos e
FLQTXHQWDHXURV 
b) Se o número de períodos completos de trabalho diário
for superior a 220, valor de 420,00 € (quatrocentos e vinte
euros).
6- Caso o número de períodos completos de trabalho diário seja inferior a 200, o trabalhador não terá direito ao prémio anual referido no número anterior.
7- Os presentes prémios de revisão não são cumuláveis
com quaisquer outros prémios instituídos ou a instituir, de
natureza semelhante.
Cláusula 62.ª
Prémios de condução

1- Aos trabalhadores da carreira de condução-ferrovia,
será pago na sua totalidade um prémio de produtividade por
cada período completo de trabalho diário, designado como
prémio de condução diário, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
PC =

(PCF + Km + mc) x RH
520

Em que:
PCF (prémio categoria/função)
Assume o valor de 1,60 para os trabalhadores das caWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVGHPDTXLQLVWDHPDTXLQLVWDWpFQLFRH
de 2,00 para os trabalhadores das categorias de vigilante de
tração, inspetor de tração e inspetor chefe de tração, quando
no exercício das funções próprias das respetivas categorias.
Km - quilómetros percorridos (com arredondamento diário para o quilómetro imediatamente superior)
mc- minutos totais de efetiva condução
RH - retribuição horária calculada nos termos convencionais em vigor
2- Para efeitos de atribuição do prémio referido no número
anterior, aos trabalhadores das categorias da carreira de condução-ferrovia afetos ao serviço de manobras, considera-se
que cada minuto de tempo efetivo de manobras corresponde
a 0,25 km.

3- Para efeitos de aplicação da fórmula prevista no número
1, aos inspetores de tração e inspetores chefes de tração, que
se encontrem em serviço de acompanhamento de comboios
QRH[HUFtFLRGHIXQo}HVGHRULHQWDomRHYHUL¿FDomRGDFRQdução, será considerado o número de quilómetros percorridos e os períodos de tempo despendido no referido acompanhamento.
4- Para efeitos de atribuição do prémio previsto no número
1, considera-se «tempo de efetiva condução» o período de
tempo decorrido entre a hora da efetiva partida até à hora da
efetiva chegada.
5- Consideram-se ainda para efeitos de atribuição do prémio de condução diário:
a) O intervalo entre a chegada efetiva do comboio e a partida prevista para outro, em circulações suburbanas, quando
LJXDORXLQIHULRUDPLQXWRV
b) Os períodos previstos como tempo de trabalho efetivo
nos termos da cláusula 26.ª
6- O referido no número anterior é igualmente aplicável
aos trabalhadores em:
a) Exercício de atividade sindical até ao limite dos créditos
SUHYLVWRVQDOHL
b) Incapacidade temporária por acidente de trabalho ou
GRHQoDSUR¿VVLRQDO
7- Os trabalhadores têm ainda um prémio anual de produtividade anual, designado por prémio de condução anual, que
será pago no mês de fevereiro de cada ano por referência à
prestação de trabalho do ano anterior, nos termos seguintes:
a) Se o número de períodos completos de trabalho diário
se situar entre 200 e 220 no valor de 560,00 € (quinhentos e
VHVVHQWDHXURV 
b) Se o número de períodos completos de trabalho diário
for superior a 220, no valor de 630,00 € (seiscentos e trinta
euros).
8- Caso o número de períodos completos de trabalho diário prestados seja inferior a 200, o trabalhador não terá direito a auferir o prémio referido no número anterior.
9- Os presentes prémios de condução não são cumuláveis
com quaisquer outros prémios instituídos ou a instituir, de
natureza semelhante.
Cláusula 63.ª
Abono de complexidade de funções/prémio de risco

1- Têm direito a um abono mensal de 20,00 € (vinte euros)
os operadores de manobras, operador chefe de manobras,
operador de material, chefe de equipa de material e chefe
de equipa de transporte em todos os locais em que exista
manobra.
2- Na eventualidade de algumas das categorias acima referidas serem objeto de fusão, o abono referido no número
anterior será atribuído à nova categoria que vier a ser criada.
3- O abono referido no número 1 depende da prestação
efetiva de trabalho e aplica-se aos trabalhadores que executem as funções na sua totalidade e cumpram, sem qualquer
restrição ou necessidade de adaptação, todos os serviços da
HVFDOD SUHYLVWD QRV JUi¿FRV GH VHUYLoR GDV UHVSHWLYDV XQLdades de estrutura em que estão colocados, excetuando as
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situações dos trabalhadores que não o possam fazer por força
de restrições decorrentes de acidente de trabalho.
4- No caso de baixa médica superior a 11 períodos normais
de trabalho num mês de calendário, o trabalhador não terá
direito ao abono referido no número 1.
Cláusula 64.ª
Abono por exercício de funções de acompanhamento de tráfego e
supervisão

1- Têm direito a um abono mensal de 10,00 € (dez euros)
os trabalhadores que laboram nos órgãos de acompanhamento de tráfego e supervisão.
2- O abono referido no número 1 depende da prestação
efetiva de trabalho e aplica-se aos trabalhadores que executem as funções na sua totalidade e cumpram, sem qualquer
restrição ou necessidade de adaptação, todos os serviços da
HVFDOD SUHYLVWD QRV JUi¿FRV GH VHUYLoR GDV UHVSHWLYDV XQLdades de estrutura em que estão colocados, excetuando as
situações dos trabalhadores que não o possam fazer por força
de restrições decorrentes de acidente de trabalho.
3- No caso de baixa médica superior a 11 períodos normais
de trabalho num mês de calendário, o trabalhador não terá
direito ao abono referido no número 1.
Cláusula 65.ª

¼ VHWHQWDHXURV 
f) Receita mensal de valor superior a 80 000 € (oitenta mil
euros): 100 € (cem euros).
4- Nos casos em que o trabalhador tenha exercido, no mesmo mês, venda de títulos de transporte a bordo de comboios
HHPSRVWRVGHYHQGD¿[RVRDSXUDPHQWRGRYDORUGRDERQR
mensal devido será realizado pela contabilização individual
de cada prestação.
5- Quando o trabalhador exerça as funções previstas no
número 1, fora do âmbito previsto nos números 2 e 3 tem
direito a um abono mensal no valor de 20,00 € (vinte euros),
não sendo cumulável com os abonos previstos nos citados
números.
Cláusula 66.ª
Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores têm direito a um subsídio de Natal de
valor igual à retribuição mensal, que deve ser pago até 10 de
dezembro de cada ano.
2- O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de
serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
a) 1RDQRGDDGPLVVmRGRWUDEDOKDGRU
b) 1RDQRGDFHVVDomRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR
c) Em caso de suspensão do contrato de trabalho por facto
respeitante ao trabalhador.

Abono para falhas

1- Têm direito a um abono mensal para falhas os trabalhadores cuja atividade consista na venda de títulos de transporte, recolha, contabilização e guarda de valores ou numerário,
sendo por eles responsáveis.
2- Quando a função prevista no número 1 for exercida a
bordo dos comboios, o abono mensal, no valor mínimo de
15 € (quinze euros), é calculado de acordo com o valor da
receita mensal obtida pelo trabalhador:
a) 5,50 % (cinco e meio por cento) do valor da receita
mensal quando a mesma seja inferior a 250 € (duzentos e
cinquenta euros).
b) 4,50 % (quatro e meio por cento) do valor da receita
mensal quando a mesma seja superior a 250 € (duzentos e
cinquenta euros), a que acrescem 2,55 € (dois euros e cinquenta e cinco cêntimos).
3- Quando a venda de títulos de transporte for exercida em
SRVWRVGHYHQGD¿[RVRDERQRPHQVDOpFDOFXODGRGHDFRUGR
com o valor da receita mensal obtida pelo trabalhador:
a) Receita mensal de valor igual ou inferior a 5000 € (cinFRPLOHXURV ¼ YLQWHHXURV 
b) Receita mensal de valor superior a 5000 € (cinco mil
euros) e igual ou inferior a 15 000 € (quinze mil euros): 25 €
YLQWHHFLQFRHXURV 
c) Receita mensal de valor superior a 15 000 € (quinze mil
euros) e igual ou inferior a 30 0000 € (trinta mil euros): 35 €
WULQWDHFLQFRHXURV 
d) Receita mensal de valor superior a 30 000 € (trinta mil
euros) e igual ou inferior a 50 000 (cinquenta mil euros):
¼ FLQTXHQWDHXURV 
e) Receita mensal de valor superior a 50 000 € (cinquenta
mil euros) e igual ou inferior a 80 000 € (oitenta mil euros):

Cláusula 67.ª
Retribuição por trabalho noturno

O trabalho noturno será pago com acréscimo de 25 %
(vinte e cinco por cento) à retribuição a que dá direito o trabalho equivalente prestado fora do período previsto na cláusula 23.ª, salvo disposição em contrário no presente AE.
Cláusula 68.ª
Retribuição pela situação de prevenção

1- Os trabalhadores na situação de prevenção têm direito a
um abono de 7,00 € (sete euros) por cada dia de prevenção,
VDOYRVHDSUHYHQomRVHYHUL¿FDUHPGLDVGHGHVFDQVRVHPDnal ou feriado, situação em que esse abono será acrescido de
valor igual ao da retribuição diária.
2- Quando o trabalhador na situação de prevenção for chamado a prestar trabalho efetivo continua com direito ao abono previsto no número anterior e será remunerado e/ou compensado de acordo com as disposições aplicáveis deste AE.
Cláusula 69.ª
Retribuição do trabalho de emergência

A retribuição do trabalho efetuado em situações de emergência é independente da retribuição mensal (RM) e corresponde à retribuição/hora (R/H), acrescida de 100 % (cem por
cento) e de abono por trabalho noturno, sendo caso disso,
nos dias de trabalho normal e de 200 % (duzentos por cento)
nos dias de descanso semanal ou feriado, sem prejuízo do
gozo efetivo do descanso semanal ou feriado.
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Cláusula 70.ª
Retribuição do trabalho extraordinário

1- As horas de trabalho suplementar prestado referidas na
cláusula 24.ª são pagas com um acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) sobre a respetiva retribuição horária (RH)
diurna ou noturna, conforme os casos.
2- O pagamento das horas de trabalho suplementar prestado nos termos no número anterior já inclui a retribuição
HVSHFt¿FD SRU WUDEDOKR QRWXUQR HYHQWXDOPHQWH GHYLGD SHOR
WUDEDOKR VXSOHPHQWDU DSXUDGR QRV WHUPRV GD SDUWH ¿QDO GR
número 4 da referida cláusula 24.ª
Cláusula 71.ª
Abono por isenção de horário de trabalho

Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm direito a um abono mensal correspondente a 22 horas de trabalho
extraordinário, no mínimo de 20 % da retribuição constante
da respetiva grelha indiciária.
Cláusula 72.ª
Retribuição do trabalho em dia de descanso e feriado

1- No caso de prestação de trabalho em dia de descanso
VHPDQDO RX IHULDGR HP TXH VH YHUL¿TXH R JR]R GR GLD GH
descanso compensatório conforme previsto nos número 2 da
cláusula 35.ª, o trabalhador tem direito ao valor da retribuição horária (RH) acrescido de 50 % (cinquenta por cento)
por cada hora ou fração de trabalho prestado, no mínimo de
8 horas.
2- Caso a prestação de trabalho prevista no número anterior exceda o período normal de trabalho, esse tempo será
retribuído com o valor da retribuição/hora (RH) acrescido de
75 % (setenta e cinco por cento).
3- No caso de prestação de trabalho em dia de descanso
VHPDQDORXIHULDGRVHPTXHVHYHUL¿TXHRJR]RGRGLDGH
descanso compensatório conforme previsto no número 3 da
cláusula 35.ª, o trabalhador terá direito ao valor da retribuição/hora (RH) acrescido de 75 % (setenta e cinco por cento)
que inclui e absorve o pagamento referido no número 1 nos
dias de descanso ou feriado trabalhados, sendo ainda aplicável o número 2.
Cláusula 73.ª
Abono por afetação de repouso

1- Sempre que não seja respeitado o período mínimo de
repouso consagrado na cláusula 29.ª do presente AE, as horas de repouso não gozadas que afetem esse mínimo são retribuídas com um acréscimo de 100 % (cem por cento) da
retribuição/hora (RH).
2- O pagamento das horas de repouso não gozadas previsto
no número anterior substitui todas as outras situações em que
o trabalhador se encontre, com exceção do trabalho noturno.
3- Nas situações excecionais em que não seja materialmente possível conceder o período mínimo de repouso associado
ao descanso semanal consagrado no presente acordo de empresa, isto é, quando não for possível assegurar o repouso

mínimo de 8 horas previsto no número 3 da cláusula 18.ª e
de 12 horas para efeitos do previsto no número 2 da cláusula
33.ª, a eventual afetação desse repouso é compensada com
um acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) do valor/hora
da prestação de trabalho, calculado exclusivamente sobre a
UHVSHWLYDUHWULEXLomRLQGLFLiULDVHDIDOWDGHUHSRXVRDTXHVH
refere o número 2 da cláusula 33.ª for inferior a 14 horas e
superior a 12 horas, a compensação é feita tendo por base o
valor/hora da retribuição indiciária.
Cláusula 74.ª
Retribuição e subsídio de férias

1- A retribuição das férias e do respetivo subsídio corresponde à retribuição mensal devida ao trabalhador, nos
termos do disposto na cláusula 53.ª, acrescida das médias
anuais do prémio de produtividade diário, prémio de revisão
diário ou prémio de condução diário (cláusula 60.ª e 61.ª e
62.ª), trabalho noturno, abono de itinerância (cláusulas 77.ª),
trabalho suplementar (onde se inclui o trabalho prestado em
dia de descanso semanal e em dia feriado), subsídio de transporte, abono complexidade de funções e abono por exercício
de funções de acompanhamento de tráfego e supervisão, por
referência ao ano civil anterior àquele ao que for considerado
para efeito de pagamento.
2- Só são consideradas as médias das prestações remuneratórias variáveis referidas no número anterior pagas pelo
menos em 11 meses no ano civil anterior ao do pagamento
do subsídio de férias, salvo em caso de acidente de trabalho,
caso em que se atende à média dos meses de trabalho efetivamente prestado.
3- Para o efeito de determinação das médias nos termos do
número anterior é considerada a data da efetiva prestação de
trabalho e não a data do respetivo pagamento.
4- A média anual de cada abono é apurada através da soma
das prestações correspondentes ao trabalho prestado em cada
um dos meses (mínimo 11 (onze) e máximo 12 (doze)) dividindo o resultado por 12 (doze).
5- O subsídio de férias é pago de uma só vez no mês anterior ao início do período de férias ou, quando estas são
gozadas interpoladamente, no mês anterior ao do gozo do
período mínimo de férias consecutivas previsto no número
1, da cláusula 39.ª
6- O pagamento do subsídio de férias não depende do gozo
efetivo das mesmas, nos casos previstos na lei e no presente
AE.
7- Quando o trabalhador se encontre na situação de baixa comprovada pela Segurança Social, e impedido por esse
facto de gozar as férias no ano em que se vence o direito, o
subsídio de férias a que tiver direito é-lhe abonado no mês
de dezembro.
Cláusula 75.ª
Subsídio de férias suplementar

Os trabalhadores têm direito ao pagamento anual de um
subsídio de férias suplementar correspondente à retribuição
diária de 3 dias, e que é processado com vencimento do mês
de dezembro de cada ano.
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Cláusula 76.ª
Retribuição especial por acumulação de funções de motorista

Os trabalhadores que tenham carta de condução de ligeiros e que, quando as necessidades de serviço o impuserem,
DFXPXOHPRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVGDVXDFDWHJRULDSUR¿VVLRnal com o exercício de funções de motorista, terão direito a
uma retribuição especial diária, por cada período de trabalho
HPTXHVHYHUL¿TXHWDODFXPXODomRQRYDORUGH¼ GRLV
euros e quarenta e quatro cêntimos).
SECÇÃO II
Deslocações

ríodo de trabalho e por cada dia de descanso semanal abrangido pela deslocação.
5- Ao valor previsto no número 2 acresce meio subsídio de
refeição nas deslocações com repouso fora da sede superior
a 12 horas, e um subsídio de refeição por cada situação de
deslocação com repouso fora de sede superior a 18 horas.
6- Nos casos em que haja lugar ao pagamento das percentagens de ajuda de custo previstas nas alíneas do número 3
ou da ajuda de custo prevista no número 4, não será devido
o subsídio de refeição.
7- Para efeitos do disposto no número 2 considera-se tempo de deslocação todo o período que vai desde a última passagem pela sede antes do repouso até ao primeiro regresso à
sede após o repouso.
Cláusula 78.ª

Cláusula 77.ª

$ERQRSRUGHVORFDomRGRSHVVRDO¿[R

$ERQRSRULWLQHUkQFLDGRSHVVRDOPyYHO

1- Os trabalhadores que exerçam funções de condução,
comerciais e de segurança a bordo do material circulante em
trânsito, têm direito a um abono de 6,86 € (seis euros e oitenta e seis cêntimos) por cada dia em que ocorra esse exercício.
2- Quando por força do exercício das suas funções em
trânsito os trabalhadores referidos no número anterior gozem
um único repouso fora da sede, ao abono referido no número anterior acresce uma ajuda de custo diária no valor de
25,00 € (vinte e cinco euros), quando o período de deslocação seja superior a 6 horas e inferior a 18 horas e, no valor de
27,26 € (vinte sete euros e vinte e seis cêntimos) quando o
período de deslocação seja superior a 18 horas.
3- Quando as deslocações impliquem mais do que um repouso fora da sede, por cada dia de deslocação são devidas
as seguintes ajudas de custo, determinadas por referência ao
valor das previstas para a Função Pública:
a) Se a deslocação abranger a totalidade do período compreendido entre as 13h00 e as 14h00, 25 % (vinte e cinco por
FHQWR GDDMXGDGHFXVWRGLiULD
b) Se a deslocação abranger a totalidade do período compreendido entre as 20h00 e as 21h00, 25 % (vinte e cinco por
FHQWR GDDMXGDGHFXVWRGLiULD
c) A 25 % (vinte e cinco por cento) da ajuda de custo diária, se o período de deslocação for superior a seis horas e inferior a doze horas e não coincidir com nenhum dos períodos
previstos nas alíneas a) e b)
d) A 50 % (cinquenta por cento) da ajuda de custo diária,
se o período de deslocação for igual ou superior a 12 horas
e não coincidir com nenhum dos períodos previstos nas alíneas a) e b)
e) A 25 % (vinte e cinco por cento) da ajuda de custo diária, se o período de deslocação for superior a 12 horas e
apenas coincidir com um dos períodos previstos nas alíneas
a) e b).
f) A 25 % (vinte e cinco por cento) da ajuda de custo diária
por cada repouso e até ao quarto repouso consecutivo.
4- A partir do termo do quarto repouso consecutivo, as
deslocações que impliquem o repouso fora da sede por dias
sucessivos, conferem o direito a uma ajuda de custo diária no
montante único de 25,00 € (vinte e cinco euros), por cada pe-

1- Os trabalhadores não abrangidos pelo disposto no número 1 da cláusula anterior, quando prestem serviço fora do
seu local de trabalho habitual, têm direito a um abono por
deslocação de 6,86 € (seis euros e oitenta e seis cêntimos)
por cada dia, se esta deslocação não implicar o gozo do repouso fora da sede.
2- Quando a deslocação implicar o gozo do repouso fora
da sede, o trabalhador tem direito em cada dia abrangido pela
deslocação, a uma ajuda de custo diária calculada por referência aos valores aplicáveis para a Função Pública.
3- As ajudas de custo referidas no número anterior são
atribuídas nas percentagens e com os condicionalismos seguintes:
a) Se a deslocação abranger a totalidade do período compreendido entre as 13h00 e as 14h00, 25 % (vinte e cinco por
FHQWR GDDMXGDGHFXVWRGLiULD
b) Se a deslocação abranger a totalidade do período compreendido entre as 20h00 e as 21h00, 25 % (vinte e cinco por
FHQWR GDDMXGDGHFXVWRGLiULD
4- Nos casos em que não haja lugar à aplicação do disposto
na alínea a) e/ou na alínea b) do número anterior, o trabalhador terá direito:
a) A 25 % (vinte e cinco por cento) da ajuda de custo diária, se o período de deslocação for superior a seis horas e inferior a doze horas e não coincidir com nenhum dos períodos
SUHYLVWRVQDVDOtQHDVGRQ~PHUR
b) A 50 % (cinquenta por cento) da ajuda de custo diária,
se o período de deslocação for igual ou superior a doze horas
e não coincidir com nenhum dos períodos previstos nas alíQHDVGRQ~PHUR
c) A 25 % (vinte e cinco por cento) da ajuda de custo diária, se o período de deslocação for superior a doze horas e
apenas coincidir com um dos períodos previstos nas alíneas
do número 3.
5- A partir do termo do quarto repouso consecutivo, as
deslocações que impliquem o repouso fora da sede por dias
sucessivos, darão direito a uma ajuda de custo diária no montante único de 25 € (vinte e cinco euros), por cada período de
trabalho e por cada dia de descanso semanal abrangido pela
deslocação.
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Cláusula 81.ª

6- Nos casos em que haja lugar ao pagamento das ajudas
de custo previstas nos números 3 a 5, não será devido o subsídio de refeição.

Deslocações de técnicos licenciados e bacharéis

Cláusula 79.ª

Aos técnicos licenciados e bacharéis é aplicável o regime
de ajudas de custo previsto para a Função Pública.

Trabalhadores em serviço na rede da RENFE

Cláusula 82.ª

1- Os trabalhadores que se desloquem na rede da RENFE
em serviço nas circulações ou para acompanhamento de material circulante têm direito ao dobro do montante dos abonos
previstos nas cláusulas 77.ª e 78.ª, desde que permaneçam
naquela rede por um período igual ou superior a 45 minutos.
2- O disposto no número anterior é também aplicável aos
trabalhadores que se desloquem em serviço até às estações
fronteiriças da RENFE, desde que nela permaneçam também
por um período de duração igual ou superior a quarenta e
cinco minutos.
3- Os trabalhadores colocados nas estações fronteiriças da
RENFE não têm, por este facto, direito aos restantes abonos
previstos na presente secção.
Cláusula 80.ª
Atribuição de horas de viagem para prestação de trabalho fora da
sede

1- As horas de viagem só serão consideradas como tal
quando ligadas a um período de repouso ou descanso semanal, que terminou ou se vai iniciar, na parte não abrangida
pelo período normal de trabalho.
2- São também consideradas horas de viagem os períodos
correspondentes a intervalos de descanso quando abrangidos
pela viagem.
3- O tempo de espera entre a chegada do trabalhador ao
local onde deverá prestar trabalho, utilizando o transporte
que lhe for determinado, e o início do seu período normal de
trabalho, é considerado como horas de viagem.
4- É igualmente considerado como horas de viagem o tempo de espera para o transporte de regresso para repouso, na
VHGHRXIRUDGHVWDRXSDUDGHVFDQVRVHPDQDOGHVGHR¿PGR
período de trabalho até ao início da viagem.
5- Se o tempo de espera pelo transporte de regresso para
descanso semanal ou repouso for superior a 9 horas e o trabalhador puder repousar, esse tempo ser-lhe-á contado como
de repouso.
6- Se as horas de viagem afetarem o repouso mínimo, o
trabalhador passa a ser considerado, a partir do início de tal
afetação, na situação de trabalho em tempo de repouso.
7- Para efeitos de atribuição de horas de viagem, quando
a empresa não proporcionar ao trabalhador a utilização de
qualquer meio de transporte e este tenha de se deslocar a pé,
deverá atribuir-se a cada quilómetro o tempo de 15 minutos,
arredondando-se sempre para o quilómetro seguinte, quando
houver que considerar frações de quilómetro.
8- Cada hora de viagem será paga com o valor da retribuição/hora (R/H), sem qualquer adicional.
9- O disposto na presente cláusula não é aplicável aos trabalhadores que laboram em regime de isenção de horário de
trabalho.

Poder disciplinar

A empresa tem poder disciplinar sobre o trabalhador ao
seu serviço, devendo o respetivo exercício reger-se nos termos da lei.
Cláusula 83.ª
Infração disciplinar

1- Constitui infração disciplinar todo o ato ou omissão do
trabalhador em violação dos deveres consignados no presente AE, em regulamento interno ou na lei.
2- $ LQIUDomR GLVFLSOLQDU SUHVFUHYH DR ¿P GH XP DQR D
contar do momento em que teve lugar, ou logo que cesse o
contrato de trabalho.
3- &RPDQRWL¿FDomRGDQRWDGHFXOSDVXVSHQGHVHRSUD]R
referido no número anterior.
Cláusula 84.ª
Sanções disciplinares

1- A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do infrator, não podendo
aplicar-se mais do que uma pela mesma infração.
2- As sanções disciplinares são as seguintes:
a) 5HSUHHQVmRYHUEDO
b) 5HSUHHQVmRUHJLVWDGD
c) 0XOWDDWpòGLDGHUHWULEXLomRGLiULD
d) 3HUGDGHGLDVGHIpULDV
e) Suspensão até 24 dias de trabalho com perda de retribuiomRHDQWLJXLGDGH
f) Despedimento com justa causa.
Cláusula 85.ª
Procedimento disciplinar

1- Nenhuma sanção disciplinar, com exceção da repreensão verbal, pode ser aplicada sem audiência prévia do trabalhador e sem que lhe sejam facultados os legais meios de
defesa, com a instauração do competente processo disciplinar escrito.
2- No início do processo disciplinar o trabalhador pode
ser preventivamente suspenso do exercício das suas funções,
mantendo, no entanto, o direito à retribuição.
3- O direito de instaurar o procedimento disciplinar caduca
no prazo de sessenta dias após o conhecimento da infração
pelo órgão da empresa com competência disciplinar.
4- Iniciado o processo disciplinar, a empresa remete cópia
da nota de culpa enviada ao trabalhador, e, com o seu consentimento, para a organização sindical em que o trabalhador
HVWi¿OLDGR
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Cláusula 86.ª

SECÇÃO X

Sanções abusivas

Trabalhadores-estudantes

Considera-se abusiva a sanção disciplinar motivada pelo
facto de o trabalhador:
a) Ter reclamado legitimamente contra as condições de
WUDEDOKR
b) Se recusar a cumprir ordens a que não deva obediência,
QRVWHUPRVGDOHL
c) Exercer ou candidatar-se ao exercício de funções em esWUXWXUDGHUHSUHVHQWDomRFROHWLYDGHWUDEDOKDGRUHV
d) Em geral, exercer, ter exercido, pretender exercer ou inYRFDURVVHXVGLUHLWRVRXJDUDQWLDV
e) Ser despedido ou ser-lhe aplicada sanção para punir infração até um ano após a denúncia ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade, não discriminação e
assédio.
CAPÍTULO IX

Cláusula 88.ª
Princípio geral

1- Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador que
frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como
curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em insWLWXLomRGHHQVLQRRXDLQGDFXUVRGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDO
ou programa de ocupação temporária de jovens com duração
igual ou superior a seis meses, nos termos da lei.
2- O horário de trabalho de trabalhador-estudante deve,
sempre que possível, ser ajustado de modo a permitir a frequência das aulas e a deslocação para o estabelecimento de
ensino.
3- 2WUDEDOKDGRUHVWXGDQWHEHQH¿FLDGRVGLUHLWRVHJDUDQtias previstos na lei.
Cláusula 89.ª

Condições particulares de trabalho

Condições especiais quanto a faltas

SECÇÃO I
Trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida
Cláusula 87.ª
Princípio geral

1- 2 WUDEDOKDGRU LQDSWR GH¿QLWLYDPHQWH SDUD R H[HUFtFLR
GDVIXQo}HVLQHUHQWHVjVXDFDWHJRULDSUR¿VVLRQDOSRUUD]}HV
GHVD~GHRXHPFDVRGHSHUGDGHFHUWL¿FDomRSUR¿VVLRQDOSRU
razões que não lhe sejam imputáveis, tem direito, ainda que
apresente restrições físicas e/ou psíquicas, à ocupação em
categoria e posto de trabalho compatível e adequado a essas
restrições.
2- A empresa deve contribuir para a reabilitação do trabalhador, colaborando ativamente até que seja determinado
apto para o serviço que desempenha.
3- No prazo de 30 dias a contar da data de comunicação
para o efeito, o trabalhador deve exercer o direito previsto no
número 1, informando a empresa da sua opção pela reclassi¿FDomRRXSHODFDGXFLGDGHGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR
4- &DVR R WUDEDOKDGRU RSWH SHOD UHFODVVL¿FDomR HP GLIHrente categoria e posto de trabalho, nos termos do número
1 da presente cláusula, tem direito a retribuição mensal em
regime de absorção nos termos previsto na cláusula 59.ª
5- À terceira recusa de ocupação em categoria e posto de
trabalho proposto pela empresa, nos termos do número 1 da
SUHVHQWHFOiXVXODDUHFXVDGRWUDEDOKDGRUFRQVLGHUDVHGH¿nitiva e ocasiona a caducidade imediata do contrato de trabalho, a qual lhe será comunicada por escrito.

1- Os trabalhadores-estudantes podem faltar, em cada ano
civil, o tempo indispensável à prestação de provas de exame
do curso que frequentem.
2- Os trabalhadores-estudantes podem ainda faltar ao
serviço na estrita medida das deslocações necessárias para
prestar prova de avaliação, sendo retribuídas até dez faltas
em cada ano letivo, independentemente do número de disciplinas.
3- Os trabalhadores-estudantes têm direito, semanalmente, de acordo com as exigências da frequência escolar, a um
período de dispensa da prestação de trabalho até ao limite de
seis horas, sem perda de retribuição.
CAPÍTULO X

Segurança Social
Cláusula 90.ª
Princípio geral

A empresa e os trabalhadores ao seu serviço contribuem
para a Segurança Social nos termos legais.
Cláusula 91.ª
Complemento do subsídio de doença

1- A empresa assegura aos trabalhadores o pagamento de
um complemento ao subsídio de doença concedido pela Segurança Social, de modo a que a soma daquele e do complemento seja idêntico à retribuição mensal líquida que seria
devida se os trabalhadores estivessem ao serviço, que será
pago a partir do primeiro dia de doença.

1862

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17, 8/5/2020

2- O complemento em causa é concedido mesmo nos casos em que os trabalhadores ainda não tenham vencido o prazo de garantia e é pago a partir do primeiro dia de doença,
inclusive.
3- 2 WUDEDOKDGRU EHQH¿FLD GH TXDOTXHU DXPHQWR GH UHWULbuição que ocorra no decurso do período de doença, o que
determinará a correção do complemento atribuído pela empresa.
4- A empresa processa o valor do subsídio de doença que
recebe da Segurança Social acrescido do respetivo complemento, quando devido nos termos dos números anteriores.
Cláusula 92.ª
Incapacidade temporária por acidente de trabalho ou doença
SUR¿VVLRQDO

1- No caso de incapacidade temporária resultante de aciGHQWHGHWUDEDOKRRXGRHQoDSUR¿VVLRQDODHPSUHVDJDUDQWH
ao trabalhador, enquanto durar essa incapacidade, a retribuição mensal líquida que lhe seria devida, se não tivesse sido
afetado pela incapacidade.
2- 2WUDEDOKDGRUEHQH¿FLDVHPSUHGHTXDOTXHUDXPHQWRGH
retribuição que ocorrer durante o período de incapacidade
temporária, o que determinará a correção do complemento
atribuído pela empresa.
Cláusula 93.ª

com direito à pensão por morte, o quantitativo referido no
número anterior será sujeito a rateio entre os familiares, de
acordo com o esquema de proporções adotado na Lei n.º
98/2009, de 4 de setembro.
3- Quando houver um só familiar com direito à pensão por
morte, o quantitativo referido no número 1 será reduzido,
sendo apenas garantido:
a) 60 % (sessenta por cento) da última retribuição líquida
normal da vítima, caso esse familiar seja dos considerados
nas alíneas a), b), c) ou d) do número 1 da Base XIX da Lei
QGHGHDJRVWRGH
b) 40 % (quarenta por cento) da última retribuição líquida
normal da vítima, caso esse familiar seja dos considerados
na alínea e) do número 1 da Base XIX da Lei n.º 2127, de 3
de agosto de 1965.
4- Deve entender-se por retribuição líquida normal da
vítima, para os efeitos previstos nos números anteriores, a
UHWULEXLomR¿[DGRGLDGRDFLGHQWHLQFOXLQGRDVGLIHUHQoDV
por eventual exercício de funções de categoria superior e deduzidos os descontos legais obrigatórios de carácter geral,
acrescida da média da retribuição por trabalho extraordinário
auferido pela vítima no ano anterior ao acidente, nos casos
em que o trabalho extraordinário, assumindo carácter de regularidade, for de considerar parte integrante da retribuição,
para efeitos de acidente de trabalho.
CAPÍTULO XI

Incapacidade permanente por acidente de trabalho ou doença
SUR¿VVLRQDO

Em caso de incapacidade permanente para o trabalho haELWXDOSURYHQLHQWHGHDFLGHQWHGHWUDEDOKRRXGRHQoDSUR¿Vsional ao serviço da empresa, esta diligencia para conseguir
DUHFODVVL¿FDomRRXUHFRQYHUVmRGRVGLPLQXtGRVItVLFRVSDUD
IXQomRFRPSDWtYHOFRPDVGLPLQXLo}HVYHUL¿FDGDVHDVDSWLdões do trabalhador.
Cláusula 94.ª
Regime dos acidentes de percurso

A empresa assegura igualmente as prestações previstas
nas cláusulas anteriores nos casos de acidente ocorrido na
ida para o local de trabalho ou no regresso deste, desde que
o trabalhador utilize o percurso normal e o acidente ocorra
dentro dos limites de tempo habitualmente necessários para
efetuar os referidos percursos tendo em conta o início e o
termo dos períodos de trabalho, salvaguardados os atrasos
resultantes de facto alheio à vontade do trabalhador.

Segurança e saúde no trabalho
Cláusula 96.ª
Princípio geral

1- A empresa proporciona as condições necessárias para
garantir a segurança, saúde e comodidade dos trabalhadores,
nos termos da lei.
2- Os trabalhadores são obrigados a cumprir as prescrições
de segurança e saúde no trabalho estabelecidas nas disposições legais aplicáveis e as instruções determinadas pela emSUHVDFRPHVVDPHVPD¿QDOLGDGH
CAPÍTULO XII

Exercício da atividade sindical
Cláusula 97.ª

Cláusula 95.ª

Princípio geral

Pensão por morte

1- Em caso de morte por acidente de trabalho ou doença
SUR¿VVLRQDODHPSUHVDJDUDQWHDWtWXORGHSHQVmRSRUPRUte, o quantitativo igual a 80 % (oitenta por cento) da última
retribuição líquida normal da vítima, que será paga mensalmente aos familiares desta que, nos termos e condições da
Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, tenham direito a receber
pensões por morte.
2- Quando e enquanto houver mais do que um familiar

Ao exercício da atividade sindical na empresa são aplicáveis as disposições legais em vigor, com exceção do previsto
nas cláusulas seguintes.
Cláusula 98.ª
Crédito de horas e faltas de membro da direção

1- Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o número
de membros de direção das associações sindicais outorgantes com direito a crédito de horas correspondente a quatro
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GLDVGHWUDEDOKRSRUPrVHDIDOWDVMXVWL¿FDGDVQRVWHUPRVGD
lei, é estabelecido do seguinte modo:
a) GHDDVVRFLDGRVPHPEURV
b) de 100 a 199 associadRVPHPEURV
c) GHDDVVRFLDGRVPHPEURV
d) A partir de 500 associados: 6 membros.
2- Os dirigentes sindicais indicados no número 1 não perdem o direito à remuneração mensal e têm direito a quatro
dias de subsídio de refeição, de transporte e de prémio de
produtividade, de revisão ou de condução, consoante o caso,
por cada mês.
3- $VDVVRFLDo}HVVLQGLFDLVRXWRUJDQWHVEHQH¿FLDPGHGLULgentes a tempo inteiro, a designar entre os membros de direção previstos no número anterior, a atribuir em função do número de associados de que disponham nos seguintes termos:
a) 'HDDVVRFLDGRVPHPEURDWHPSRLQWHLUR
b) 'HDDVVRFLDGRVPHPEURVDWHPSRLQWHLUR
c) A partir de 701 associados: 3 membros a tempo inteiro.
4- Os dirigentes sindicais a tempo inteiro não perdem o
direito à remuneração mensal e têm direito a quatro dias de
subsídio de refeição, de transporte e de prémio de produtividade, de revisão ou de condução, consoante o caso, por
cada mês.
5- Sem prejuízo do disposto número 1, é permitido o rateamento do crédito de horas determinado de acordo com
o disposto na lei por mais do que um membro de direção,
desde que na totalidade não sejam excedidos os limites ali
previstos.
6- O crédito mensal referido no número 1 é insuscetível
de cumulação ou compensação com os créditos dos outros
meses.
Cláusula 99.ª
Delegados sindicais e crédito de horas

1- O número de delegados sindicais é calculado de acordo
com a fórmula prevista na lei, aplicada ao número de trabalhadores sindicalizados registado na empresa e é distribuído
proporcionalmente pelas várias associações sindicais outorgantes, em função da sua representatividade (número de associados registado na empresa).
2- Cada delegado sindical tem direito, para o exercício das
suas funções, a um crédito de 5 horas por mês, ou 8 horas por
PrVVH¿]HUSDUWHGDFRPLVVmRLQWHUVLQGLFDO
3- Os créditos referidos no número 2 não determinam perda de retribuição diária, nem do respetivo subsídio de refeição e prémios de produtividade, revisão ou condução.

b) Antiguidade na categoria - tempo de serviço efetivo na
FDWHJRULD
c) Com mais idade.
Cláusula 101.ª
Destacamentos

2GHVWDFDPHQWRGHWUDEDOKDGRUHVpGH¿QLGRQRVWHUPRV
estipulados em regulamento interno.
Cláusula 102.ª
Concessões de viagem

A atribuição aos trabalhadores de concessões de viagem
QD UHGH GD HPSUHVD p GH¿QLGD QRV WHUPRV GR DQH[R ,,, GR
presente AE.
Cláusula 103.ª
Dupla tripulação de comboios

Durante a vigência do presente AE, a empresa compromete-se a manter a dupla tripulação nos comboios de transporte de passageiros, sendo a mesma constituída por um
PDTXLQLVWDHXPDJHQWHGHDFRPSDQKDPHQWRFRPDVTXDOL¿FDo}HVSUR¿VVLRQDLVQHFHVViULDVSDUDDVIXQo}HV
Cláusula 104.ª
&HUWL¿FDomRSUR¿VVLRQDO$JHQWHGHDFRPSDQKDPHQWR

1- 1DV FDWHJRULDV SUR¿VVLRQDLV GR VHWRU IHUURYLiULR SDUD
DV TXDLV VHMD OHJDOPHQWH H[LJLGD HVSHFLDO TXDOL¿FDomR SDUD
o exercício das respetivas funções, no âmbito do enquadramento legal vigente, a empresa compromete-se a manter ao
serviço apenas os trabalhadores que disponham da respetiva
FHUWL¿FDomR
2- A empresa compromete-se a promover e suportar todos
os custos relacionados com a obtenção e as renovações periyGLFDVGRFHUWL¿FDGRSUR¿VVLRQDOHPFDXVD
Cláusula 105.ª
Seguro de saúde

Os trabalhadores têm direito a um seguro de saúde nos
WHUPRVGH¿QLGRVHPUHJXODPHQWRLQWHUQR
Cláusula 106.ª
Subsídio de pré-escolar

Os trabalhadores têm direito a um subsídio de pré-escolar
QRVWHUPRVGH¿QLGRVHPUHJXODPHQWRLQWHUQR
Cláusula 107.ª

CAPÍTULO XIII

Comissão paritária do acordo de empresa

'LVSRVLo}HV¿QDLVHWUDQVLWyULDV
Cláusula 100.ª
Antiguidade

A antiguidade dos trabalhadores é a seguinte:
a) Antiguidade na empresa - tempo de serviço efetivo na
HPSUHVD

1- As partes outorgantes deste AE obrigam-se a constituir
uma comissão paritária com o número máximo de cinco elementos com competência para interpretar as disposições deste AE, bem como para integrar as lacunas que a sua aplicação
suscite ou revele, nos termos da lei.
2- A comissão paritária só pode deliberar desde que estejam presentes dois representantes de cada parte.
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3- Constituída a comissão paritária, deve ser elaborado, no
prazo de 60 dias, o respetivo regulamento de funcionamento.
Cláusula 108.ª
Caráter globalmente mais favorável do presente AE

As partes reconhecem que a regulamentação constante
do presente AE é globalmente mais favorável para os trabalhadores do que a anteriormente aplicável.
Cláusula 109.ª
Elaboração da regulamentação complementar pela empresa

Toda a regulamentação complementar criada pela empresa, tais como normas, normativos, orientações, regulamentos, manuais, instruções, deve respeitar integralmente a lei e
o disposto no presente AE.
Cláusula 110.ª
Regime supletivo

Em tudo o que não estiver previsto no presente AE aplica-se o Código do Trabalho e a demais legislação aplicável.
Cláusula 111.ª
'LVSRVLo}HVWUDQVLWyULDV

1- O regime previsto no número 4 da cláusula 14.ª deixa de
ser aplicável a partir de 30 de junho de 2020.
2- O disposto nas cláusulas 19.ª aplicado a partir de 1 de
janeiro de 2020, sem prejuízo da manutenção do regime de
adaptabilidade previsto na cláusula 20.ª
3- O cômputo das horas extraordinárias para o pessoal que
labora em regime de escalas de serviço, previsto no número
4 da cláusula 24.ª é aplicável após o período de transição
acordado para a implementação das alterações às regras de
prestação de trabalho, previsto no número anterior. Sendo
que até 31 de maio de 2020 serão consideradas as situações
de prestação de trabalho que, por dia, sejam superiores a dez
horas diárias, bem como as que, em média, sejam superiores
D RLWR KRUDV GLiULDV H TXDUHQWD KRUDV VHPDQDLV QR ¿QDO GH
cada período de referência de oito semanas.
4- Não obstante o disposto na cláusula 29.ª, a partir de
abril de 2020, a empresa dará as instruções necessárias às
operações e comercial para que, na medida do possível, sejam tidas em consideração as seguintes situações:
a) 3DUDRVWUDEDOKDGRUHV¿[RVTXHODERUHPHPUHJLPHGH
escalas de serviço, o repouso mínimo na sede seja de 14 horas.
b) Na situação prevista anteriormente, a mudança de turno,
denominada transição, seja efetuada preferencialmente, após
os dias de descanso semanal, podendo neste caso, o repouso
ser reduzido para 12 horas, não havendo lugar ao pagamento
do abono previsto na cláusula 73.ª do AE.

5- O disposto no número 3 da cláusula 40.ª será aplicado a
partir de 1 de janeiro de 2021.
6- O prémio de produtividade diário previsto no número
1 da cláusula 60.º terá um acréscimo de 0,30 € (trinta cêntimos) a partir de fevereiro de 2021, por referência ao trabalho
prestado em janeiro de 2021, acréscimo esse que não é tido
em consideração para efeitos da fórmula relativa ao prémio
de revisão prevista na cláusula 61.ª
7- O montante correspondente ao prémio de produtividade anual, constante do número 7 da cláusula 60.ª, será pago
a partir de 1 de janeiro de 2021, por referência ao trabalho
prestado em 2020.
8- O montante correspondente ao prémio de revisão diário
previsto no número 1 da cláusula 61.ª será pago a partir de 1
de janeiro de 2020.
9- O montante correspondente ao prémio revisão anual,
constante do número 5 da cláusula 61.ª, será pago a partir
de 1 de janeiro de 2021, por referência ao trabalho prestado
em 2020.
10- O montante correspondente ao prémio de condução
diário, constante do número 1 da cláusula 62.ª, será pago a
partir de 1 de janeiro de 2020.
11- O montante correspondente ao prémio de condução
anual, constante do número 8 da cláusula 62.ª, será pago a
partir de 1 de janeiro de 2021, por referência ao trabalho
prestado em 2020.
12- O montante correspondente ao prémio de complexidade de funções, constante da cláusula 63.ª, será pago a partir
de fevereiro de 2020, por referência ao trabalho prestado em
janeiro de 2020.
13- O montante correspondente ao prémio por exercício de
funções de acompanhamento e tráfego, constante da cláusula
64.ª, será pago a partir de fevereiro de 2020, por referência
ao trabalho prestado em janeiro de 2020, o qual será aumentado para 25 € (vinte e cinco euros) mensais a partir de 1 de
janeiro de 2021.
14- O montante correspondente ao abono para falhas, constante da cláusula 65.ª, será pago a partir de março de 2020,
por referência ao trabalho prestado em janeiro de 2020 (em
janeiro de 2020 é pago o novembro de 2019 e em fevereiro
de 2020 é pago o dezembro de 2019: 2 meses diferidos).
15- O montante correspondente ao abono de prevenção,
constante da cláusula 68.ª, será pago a partir de 1 de janeiro
de 2020.
16- O montante correspondente ao abono por itinerância
do pessoal móvel, com repouso fora de sede, constante da
cláusula 77.ª, será pago a partir de fevereiro de 2020, por
referência ao trabalho prestado em janeiro de 2020.
17- Todas as normas que impliquem alteração ou adequação dos horários de trabalho atualmente praticados terão um
período de adaptação que decorre até 31 de maio de 2020.
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ANEXO I
TABELA
INDICIÁRIA
358

VALORES MONETÁRIOS (Euros)
¼

331

340

349

¼

¼

¼

304

313

322

¼

¼

¼

280

288

296

¼

¼

¼

259

266

273

¼

¼

¼

238

245

252

¼

¼

¼

217

224

231

¼

¼

¼

196

203

210

¼

¼

¼

176

182

189

¼

¼

¼

161

166

171

¼

¼

¼

148

152

156

¼

¼

¼

137

140

144

¼

¼

¼

128

131

134

¼

¼

¼

119

122

125

¼

¼

¼

113

115

117

¼

¼

¼

109

111

¼

¼
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Estrutura salarial

Carreira comercial
Assistente comercial

122

125

128

131

134

137

140

144

148

Operador de venda e controlo

131

134

137

140

144

148

152

156

161

166

Operador de revisão e venda

131

134

137

140

144

148

152

156

161

166

Chefe de equipa comercial

161

166

171

176

182

189

196

203

Inspetor do serviço comercial

196

203

210

217

224

231

238

245

Inspetor chefe do serviço comercial

238

245

252

259

266

273

280

288

161

166

161

166

166

Técnico comercial II

196

203

210

217

224

231

238

245

Técnico comercial I

238

245

252

259

266

273

280

288

125

128

131

134

137

Carreira de operações de transporte
Operador de manobras

117

119

122

Operador chefe de manobras

137

140

144

Operador de transportes

131

134

137

140

144

148

152

156

Chefe de equipa de transportes

161

166

171

176

182

189

196

203

Inspetor de transportes

196

203

210

217

224

231

238

245

Inspetor chefe de transportes

238

245

252

259

266

273

280

288

Técnico de transportes II

196

203

210

217

224

231

238

245

Técnico de transportes I

238

245

252

259

266

273

280

288

Carreira de condução-ferrovia
Maquinista/maquinista técnico

161

166

171

176

182

189

196

203

Inspetor de condução-ferrovia

196

203

210

217

224

231

238

245

Inspetor chefe de condução-ferrovia

238

245

252

259

266

273

280

288

Operador de material

131

134

137

140

144

148

152

156

Chefe de equipa de material

161

166

171

176

182

189

196

203

Supervisor de material

196

203

210

217

224

231

238

245

Técnico de material II

196

203

210

217

224

231

238

245

Técnico de material I

238

245

252

259

266

273

280

288

Operador de manut.de instalações

131

134

137

140

144

148

152

156

161

Supervisor de obras e manutenção

161

166

171

176

182

189

196

203

210

Operador ajudante de armazém

122

125

128

131

134

137

140

144

Operador de armazém

140

144

148

152

156

161

166

Supervisor de armazém

171

176

182

189

196

203

210

217

224

Assistente administrativo III

131

134

137

140

144

148

152

156

161

Assistente administrativo II

161

166

171

176

182

189

196

203

Assistente administrativo I

196

203

210

217

224

231

238

245

Carreira de material

Carreira de instalações

Carreira de armazéns

Carreira administrativa

1867

166

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17, 8/5/2020

Carreira de operação de sistemas
Assistente de informática

161

166

171

176

182

189

196

203

Operador de sistemas

196

203

210

217

224

231

238

245

252

259

Supervisor de sistemas

252

259

266

273

280

288

166

171

176

182

189

196

203

210

217

224

148

152

156

161

166

Carreira de exploração de ordenadores
Operador de informática
Preparador de informática

224

231

238

245

252

Coordenador de informática

245

252

259

266

273

131

134

137

140

144

Carreira de desenho
Desenhador
Desenhador projetista

161

166

171

176

182

189

196

203

Desenhador coordenador

196

203

210

217

224

231

238

245

Inspetor de vendas e receitas

196

203

210

217

224

231

238

245

Inspetor chefe de vendas e receitas

238

245

252

259

266

273

280

288

117

Carreira de supervisão de receitas

Carreira de contínuos
Contínuo

107

109

111

113

115

Chefe de contínuos

115

117

119

122

125

Ajudante de operário

111

113

115

117

119

122

125

Telefonista

107

109

111

113

115

117

119

Auxiliar de apoio à gestão

107

109

111

113

115

117

Auxiliar de apoio à produção

107

109

111

113

115

117

Categorias de serviços gerais

Categorias não integradas em carreiras
Auxiliar administrativo

107

109

111

113

115

117

119

Motorista

122

125

128

131

134

137

140

144

148

161

2SHUDGRUGHPiTXLQDVGHUHSRJUD¿D

111

113

115

117

119

122

125

Operário de material/operário eletricista material

131

134

137

140

144

148

152

156

Analista de laboratório

156

161

166

171

176

182

189

196

Inspetor de segurança no trabalho

196

203

210

217

224

231

238

245

Técnico de segurança e proteção civil

238

245

252

259

266

273

280

288

Especialista ferroviário I

313

322

331

340

349

358

Especialista ferroviário II

224

231

238

245

252

259

266

273

280

Especialista ferroviário III

166

171

176

182

189

196

203

210

217

152

156

288

296

Carreira de especialistas
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ANEXO II
GRELHA INDICIÁRIA DOS TÉCNICOS LICENCIADOS

VALORES MONETÁRIOS (Euros)

TABELA INDICIÁRIA
ZONA

NÍVEL

1

I

8

306

7

273

290

6

229

242

257

5

205

218

231

II

2

3

4

5

ZONA

NÍVEL

1

2

3

4

I

8

4 152,26

7

3 706,09

3 935,94

6

3 111,19

3 286,95

3 489,76

243

5

2 786,70

2 962,46

3 138,24

3 300,48

4

2 489,25

2 651,50

2 813,74

2 975,99

3

2 164,76

2 327,01

2 502,76

2 665,01

5

4

183

195

207

219

3

159

171

184

196

2

138

148

160

172

185

2

1 880,83

2 016,03

2 178,28

2 340,53

2 516,29

1

109

118

128

139

149

1

1 488,73

1 610,41

1 745,62

1 894,35

2 029,55

II

GRELHA INDICIÁRIA DOS TÉCNICOS BACHARÉIS

VALORES MONETÁRIOS (Euros)

TABELA INDICIÁRIA
ZONA NÍVEL
I

II

1

2

3

4

8

256

7

230

243

6

194

206

218

5

171

183

195

207

4

159

172

184

196

3

138

148

160

173

2

118

128

139

150

1

92

100

109

119

5

ZONA

NÍVEL

I

1

2

3

4

5

8

3 476,25

7

3 124,70

3 300,48

6

2 637,97

2 800,21

2 962,46

5

2 327,01

2 489,25

2 651,50

2 813,74

4

2 164,76

2 340,53

2 502,76

2 665,01

3

1 880,83

2 016,03

2 178,28

2 354,04

161

2

1 610,41

1 745,62

1 894,35

2 043,07

2 191,80

129

1

1 258,89

1 367,05

1 488,73

1 623,94

1 745,61

II
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ANEXO III

Regulamento de concessões
1- Introdução
2SUHVHQWHUHJXODPHQWRWHPSRUREMHFWLYR¿[DUDVUHJUDV
de atribuição de concessões de viagem aos trabalhadores da
CP - Comboios de Portugal, EPE reformados, pensionistas
e familiares.
As concessões de viagem previstas neste regulamento dizem respeito às circulações de serviço público realizado pela
CP e concessões internacionais nos termos do anexo único.
2- %HQH¿FLiULRV
2.1- Trabalhadores
Todos os trabalhadores nos termos do presente regulamento, sem prejuízo do regime especial dos trabalhadores
contratados a termo, bem como dos trabalhadores que tenham celebrado ou venham a celebrar com a empresa acordos de pré-reforma.
2.2- Reformados e pré-reformados
Os trabalhadores que tenham cessado o vínculo laboral
com a CP por terem passado à situação de reforma por velhice ou invalidez.
Os trabalhadores em situação de pré-reforma usufruem
de concessões de viagem em função dos anos de serviço,
aplicando-se-lhes de pleno o regime dos reformados a partir
da data de passagem à situação de reforma.
2.3- Pensionistas de acidente de trabalho ou doença pro¿VVLRQDO
Os trabalhadores que tenham cessado o vínculo laboral
SRUPRWLYRGHDFLGHQWHGHWUDEDOKRRXGHGRHQoDSUR¿VVLRnal.
2.4- Familiares
'RVWUDEDOKDGRUHV&{QMXJHXQLmRGHIDFWRH¿OKRV
HHTXLSDUDGRV HQWHDGRV¿OKRVGRF{QMXJHDYLYHUHPHFRQRPLD FRPXP DGRSWDGRV VREULQKRV H QHWRV GHVGH TXH D
cargo do trabalhador por efeito de decisão judicial transitada
HP MXOJDGR  DWp DRV  DQRV LQFOXVLYH H ¿OKRV RX HTXLSDrados, com comprovada incapacidade total para o trabalho,
enquanto solteiros, independentemente da idade.
2.4.2- Dos reformados, pré-reformados e pensionistas de
DFLGHQWHGHWUDEDOKRRXGRHQoDSUR¿VVLRQDO&{QMXJHXQLmR
GHIDFWR¿OKRVHHTXLSDUDGRVDWpDRVDQRVLQFOXVLYH¿OKRV
ou equiparados, com comprovada incapacidade total para o
trabalho, enquanto solteiros, independentemente da idade.
2.4.3- Dos trabalhadores com 15 ou mais anos de serviço,
falecidos ao serviço da empresa: Cônjuge/união de facto e
¿OKRV RX HTXLSDUDGRV DWp DRV  DQRV LQFOXVLYH ¿OKRV RX
equiparados com comprovada incapacidade total para o trabalho enquanto solteiros, independentemente da idade.
2.4.4- Para efeitos do disposto nos pontos 2.4.1, 2.4.2 e
 FRQVLGHUDVH EHQH¿FLiULR R F{QMXJH VREUHYLYR TXH
mantiver o estado civil de viúvo, devendo o unido de facto,
ter tratamento em tudo idêntico.
3- Tipologia das concessões
3.1- Classes de viagem das concessões:
3.1.1- 2.ª classe - Benefício atribuído a todos os trabalhadores, independentemente da categoria, que integrem índices

inferiores ao 135, da tabela indiciária do regulamento de carreiras (RC/99) publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 42, 1.º VpULHGHGHQRYHPEURGH
3.1.2- 1.ª classe - Benefício atribuído a todos os trabalhadores, independentemente da categoria, que integrem
índices iguais ou superiores ao 135, da tabela indiciária do
RC/99, ou integrem o regulamento de carreiras dos quadros
técnicos, ou que integrem índices da carreira de condução-ferrovia/tracção da tabela indiciária do regulamento de carreiras 2003/AE SMAQ, publicado no Boletim do Trabalho
e Emprego, n.º 35, 1.º série, de 22 de setembro de 2003 ou
que encontrando-se em índices inferiores ao 135 da tabela
indiciária do RC/99, estejam ao serviço da empresa há mais
GHDQRV
3.1.3- Os familiares têm direito a viajar em classe idêntica
àquela que for atribuída ao trabalhador/reformado/pré-reformado/pensionista.
3.2- Tipo de benefícios atribuídos:
3.2.1- Passe de rede geral
7UDEDOKDGRUHVFRPFRQWUDWRVHPWHUPR
3.2.1.2- Reformados, pré-reformados e pensionistas de
DFLGHQWHGHWUDEDOKRRXGRHQoDSUR¿VVLRQDOUHIHULGRVHP
HFRPRXPDLVDQRVGHVHUYLoRQDHPSUHVD
3.2.1.3- Filhos e equiparados até aos 25 anos (inclusive)
GRVEHQH¿FLiULRVUHIHULGRVQRSRQWR
3.2.2- Limite de 4000 km/ano civil gratuitos e 75 % de
desconto nas restantes viagens.
3.2.2.1- Reformados, pré-reformados e pensionistas referidos em 2.2 e 2.3, com menos de 25 anos ao serviço da
HPSUHVD
3.2.2.2- Cônjuge/união de facto dos trabalhadores com
FRQWUDWRVHPWHUPR
3.2.2.3- Cônjuge/união de facto de reformados, pré-reformados ou pensionistas com 25 ou mais anos de serviço.
3.2.3- Limite de 2000 km/ano civil gratuitos e 75 % de
desconto nas restantes viagens.
3.2.3.1- Cônjuge/união de facto de reformados, pré-reformados e pensionistas referidos em 2.2 e 2.3, com 15 ou mais
HPHQRVGHDQRVDRVHUYLoRGDHPSUHVD
3.2.3.2- Cônjuges de trabalhadores falecidos ao serviço da
empresa, com 15 anos ou mais de serviço.
3.2.4- Passe de residência - atribuído a trabalhadores com
contrato a termo.
3.2.5- Assinatura mensal - Os familiares dos trabalhadores
com direito a 75 % de desconto e que utilizem com regularidade o transporte ferroviário poderão optar pelo carregamento de assinatura (válida por 30 dias), em cartão CP.
4- Condições de atribuição das concessões de viagem
$RVEHQH¿FLiULRVUHIHULGRVQRSRQWRpDWULEXtGRXP
FDUWmR&3DWUDYpVGRTXDOVHLGHQWL¿FDRWLSRGHEHQH¿FLiULR
e a classe de viagem.
4XDQGRRFDUWmRGHLGHQWL¿FDomRDWLQJLUDGDWDOLPLWH
da validade ou em caso de anomalia comprovada, o mesmo
VHUiVXEVWLWXtGRVHPFXVWRVSDUDREHQH¿FLiULR1RVUHVWDQtes casos a substituição terá o custo de 7 €, valor este que
VHUiVXSRUWDGRSHOREHQH¿FLiULRHHVWiVXMHLWRDDFWXDOL]DomR
6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQRSRQWRRVEHQH¿FLirios têm direito a viajar em 1.ª classe, com excepção do ser-
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viço Alfa Pendular em que o direito se circunscreve à classe
turística, podendo contudo, viajar na classe conforto mediante o pagamento da diferença de preço (de bilhete inteiro para
bilhete inteiro).
4.4- Nos comboios com obrigatoriedade de reserva de lugar, a mesma deve respeitar a antecedência máxima de 24
horas a contar da hora de partida na estação de origem do
comboio. Nos dias de maior procura, a reserva de lugar no
serviço Alfa Pendular deve respeitar a antecedência máxima
de 12 horas a contar da hora de partida, na estação de origem
do comboio.
4.5- Para efeito de aplicação da alínea anterior considera-se haver maior procura, daquele serviço, às 6.as feiras, domingos, dias úteis vésperas de feriado e feriados a partir das
12h00 e ainda às 2.as feiras e dias úteis seguintes a feriado
até às 12h00.
4.6- A empresa compromete-se a manter e desenvolver
esforços visando o desenvolvimento do sistema de reserva
informática e de venda, incluindo entre outros objectivos gaQKRVGHÀH[LELOLGDGHHDJLOLGDGHTXHYLDELOL]HPDJHVWmRGH
«última hora» dos lugares disponíveis por comboio e classe,
potenciando o aumento da ocupação dos comboios, os rendiPHQWRVGRWUiIHJRHDÀH[LELOL]DomRGDVUHJUDVGHXWLOL]DomR
GDV FRQFHVV}HV IHUURYLiULDV SHORV EHQH¿FLiULRV DWUDYpV GD
PXGDQoDGHFODVVHVHPFXVWRVSDUDREHQH¿FLiULR
4.7- Para efeitos da reserva informática referida no ponto anterior a CP compromete-se a criar as condições necessárias a possibilitar que a reserva de lugar na antecedência
máxima de 12 e 24 horas, respectivamente, se processe por
via electrónica/informática, em alternativa à marcação presencial em bilheteira física.
5- ,GHQWL¿FDomRGRVEHQH¿FLiULRV
2V EHQH¿FLiULRV GDV FRQFHVV}HV GHYHUmR LGHQWL¿FDUVH
exibindo o cartão emitido pela CP e, se for caso disso, outro
FDUWmR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWRJUD¿D DFWXDOL]DGD VHPSUH
que tal lhes seja solicitado pelos trabalhadores em serviço de
revisão e de inspecção.
6- Intransmissibilidade das concessões
As concessões são pessoais e intransmissíveis, pelo que a
utilização indevida ou fraudulenta dos respectivos cartões e
títulos está sujeita às sanções estipuladas no ponto 10.
7- Extravio
O extravio do cartão emitido pela empresa no âmbito do
presente regulamento deve ser comunicado aos serviços de
recursos humanos da empresa.
8- Regime especial
8.1- Licença sem retribuição.
Sempre que um trabalhador se encontre na situação de licença sem retribuição, por um período superior a trinta dias
deve devolver aos serviços de recursos humanos da CP o seu
cartão de concessão e o dos seus familiares.
8.2- Responsabilidade social
8.2.1- Em cada ano civil a CP concederá aos pais dos trabalhadores activos e aos pais dos trabalhadores, com 15 ou
mais anos de serviço, falecidos em acidente de trabalho ao
serviço da empresa, 2 viagens anuais gratuitas de ida e volta,
cuja atribuição é feita através de declaração ou voucher’s,
PHGLDQWHDUHTXLVLomRHPPRGHORSUySULRHPPROGHVDGH¿-

nir pela empresa.
8.2.2- Em situações devidamente comprovadas, a CP concede em cada ano lectivo, aos pais dos trabalhadores activos,
que acompanhem os netos com idade até aos 12 anos inclusive, no percurso residência/escola, um título de transporte
urbano ou regional/inter-regional gratuito, válido de setembro a junho. A atribuição faz-se mediante a requisição em
PRGHORSUySULRHPPROGHVDGH¿QLUSHODHPSUHVD
8.3- Cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo
Aos trabalhadores que revoguem por mútuo acordo, os
contratos que os vinculam à CP, são atribuídos os benefícios
nos termos da legislação e regulamentação em vigor aplicáveis aos trabalhadores cujo contrato caduca por efeito de
passagem à reforma.
7UDQVSRUWHÀXYLDO%DUUHLUR7HUUHLURGR3DoR
Em viagens de e para o local de trabalho é atribuída aos
WUDEDOKDGRUHVXPDDVVLQDWXUDSDUDRSHUFXUVRÀXYLDO$UHIHrida assinatura tem periodicidade variável, de acordo com as
QHFHVVLGDGHVVHQGRUHTXLVLWDGDSHOD&3j6RÀXVD7UDQVWHMR
sem encargos para os trabalhadores.
9- Alteração dos cartões por cessação do contrato de trabalho
Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador e os respectivos familiares devem proceder obrigatoriamente à devolução dos respectivos cartões aos serviços de recursos
humanos da empresa, sem prejuízo da emissão de novos cartões de concessão, sempre que a tal houver lugar nos termos
do presente regulamento.
10- Penalidades
10.1- A violação das disposições do presente regulamento
é sancionada, consoante a sua gravidade e imputabilidade,
FRP D VXVSHQVmR WHPSRUiULD RX SHUGD GH¿QLWLYD GR GLUHLWR
às concessões.
10.2- A suspensão prevista no número anterior pode ser
¿[DGDHQWUHGLDVHPHVHV
$VXVSHQVmRWHPSRUiULDRXSHUGDGH¿QLWLYDGRGLUHLto às concessões afecta somente o título em causa, ou todos
os que a ele estiverem associados quando o infractor for o
EHQH¿FLiULRGLUHFWRGDFRQFHVVmR WUDEDOKDGRUUHIRUPDGRRX
pensionista).
10.4- Para efeitos da aplicação do disposto nos pontos
anteriores são considerados sancionáveis nomeadamente os
seguintes casos:
10.4.1- Recusa da apresentação do cartão emitido pela
HPSUHVDHRXGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRVHPSUHTXHVROLcitado, em violação do disposto no ponto 5 do presente reJXODPHQWR
10.4.2- Transmissão indevida do cartão emitido pela empresa, em violação do disposto no ponto 6 do presente reguODPHQWR
10.4.3- Falsas declarações com vista à atribuição dos benefícios previstos no presente regulamento fora das situações neste consignado.
10.5- Sem prejuízo das sanções previstas nos números
anteriores, a empresa pode ainda agir disciplinar, penal e
civilmente contra os infractores, nos casos em que tal se jusWL¿TXH
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ANEXO ÚNICO

Concessões de viagens internacionais
As matérias constantes desta rúbrica não são passíveis de
negociação por se regerem pelas condições instítuidas pelo
agrupamento FIP.
1- As concessões de viagem internacionais dependem dos
termos e condições acordadas pelas redes aderentes ao agrupamento FIP.
2- %HQH¿FLiULRV
2.1- Trabalhadores
2.1.1- Uma viagem anual de acordo com as condições das
redes aderentes.
2.1.2- Carta internacional de redução (CIR), com direito a
50 % da redução, sem limite de viagens.
)DPLOLDUHVGRVWUDEDOKDGRUHV F{QMXJHH¿OKRVDWp
anos inclusive).
2.2.1- Carta internacional de redução (CIR), com direito a
50 % da redução, sem limite de viagens.
2.3- Reformados
2.3.1- Uma viagem anual de acordo com as condições das
redes aderentes nos 45 meses subsequentes à reforma.
2.3.2- Carta internacional de redução (CIR), com direito a
50 % da redução, sem limite de viagens.
2.4- Familiares dos reformados (cônjuge)
2.4.1- Carta internacional de redução (CIR), com direito a
50 % da redução, sem limite de viagens.
3- Redes ferroviárias aderentes ao agrupamento FIP, (grupo para as facilidades de circulação internacional do pessoal
dos caminhos de ferro), à data do presente regulamento:
Alemanha - DB AG
Áustria - OBB
Bélgica - CNCB
Bósnia - ZFBH
Bulgária - BDZ
Croácia - HZ
Dinamarca - DSB
Eslováquia - ZSR
Eslovénia - SZ
Espanha - RENFE
Finlândia - VR
França - SNCF
Grã-Bretanha - ATOC
Grã-Bretanha - EIL
Grécia - OSE

Herzegovina ZRS
Holanda - NS
Hungria - MÁV-GySEV
Irlanda do Norte - NIR
Itália - FS
Luxemburgo - CFL
Macedónia - MZ-T
Montenegro - ZPCG
Noruega - NSB
Polónia - PKP
República Checa - CD
República da Irlanda - CIE
Roménia - CFR
Sérvia - ZS
Suíça - SBB-CFF/BLS/SP

Pelo Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante - SFRCI:
Luís Pedro Ventura Bravo, presidente.
António José Lemos de Sousa, tesoureiro.
Carlos Alberto Costa Rodrigues, vice-presidente.
Nuno José Mendes dos Santos, vice-presidente.
Pela FECTRANS/ SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário:
Nuno Filipe Marreiros Martins, dirigente.
Abílio Manuel Albuquerque Rolo Botelho de Carvalho,
dirigente.
Sérgio Miguel Mendes Fernandes, dirigente.
José Manuel Rodrigues Oliveira, dirigente.
Pela ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos
Ferroviários da Carreira Comercial:
Jorge Manuel Vieira Oliveira, presidente.
Pascoal Manuel Pereira Marques, vice-presidente.
Pelo SNAQ - Sindicato Nacional de Quadros Técnicos:
António Branco Angelino, presidente da direção do
SNAQ, na qualidade de mandatário.
3HOD$6&()$VVRFLDomR6LQGLFDOGDV&KH¿DV,QWHUPpdias de Exploração Ferroviária:

4- Empresas de navegação aderentes ao agrupamento FIP

Joaquim António Amador de Carvalho, presidente.
Júlio Jorge Monteiro Vieira Marques, tesoureiro.
Joaquim Ramos Querido, vogal.
Jorge Humberto Pereira Torres Simões, vogal.

Alemanha/Suiça/Áustria - VSU
Grã-Bretanha - CLL
Grécia - ATTICA
Holanda - STL
República da Irlanda/Norte - SLL

Data de celebração: o presente acordo de empresa foi celebrado em 20 de janeiro de 2020.
O presente acordo de empresa é celebrado pelas seguintes entidades, representadas pelos signatários abaixo indicados e na qualidade aí referida:
Pela CP - Comboios de Portugal, EPE:

Nuno Pinho da Cruz Leite de Freitas, na qualidade de
presidente do conselho de administração da CP - Comboios
de Portugal, EPE, desde 19 de julho de 2019, nomeado por
Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/2019, de 24 de
julho, com poderes para o ato, em representação do conselho
de administração, nos termos da alínea o) do número 2 do
artigo 9.º dos estatutos da CP - Comboios de Portugal, EPE,
e vinculando a empresa nos termos da alínea a) do número 1
do artigo 13.º dos referidos estatutos.
Maria Isabel de Magalhães Ribeiro, na qualidade de vogal do conselho de administração da CP - Comboios de Portugal, EPE desde 19 de julho de 2019, nomeada por Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/2019, de 24 de julho,
com poderes para o ato, em representação do conselho de
administração, nos termos da alínea o) do número 2 do artigo
9.º dos estatutos da CP - Comboios de Portugal, EPE, SA, e
vinculando a empresa nos termos da alínea o) do número 2
do artigo 9.º dos referidos estatutos.

Pelo SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários:
António José Pereira, presidente.
José Oliveira Vilela, vice-presidente.
António Barbosa Nogueira, dirigente.
Pelo SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores
)HUURYLiULRVGDV,QIUDHVWUXWXUDVH$¿QV
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Cabrita Silvestre, secretário geral.
Cândido José Marques, secretário nacional.
Pelo SINAFE - Sindicato Nacional dos Ferroviários do
0RYLPHQWRH$¿QV
Nélio Marques Gaspar, secretário executivo.
Nuno Filipe Pereira dos Santos, secretário nacional.
Pelo SINDEFER - Sindicato Nacional Democrático da
Ferrovia:
José Joaquim Carvalho Delgado, secretário geral.
Francisco António Fortunato, secretário nacional.
Pela FE - Federação dos Engenheiros, em representação
do SNEET - Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos e do SERS - Sindicato dos Engenheiros:
Pedro Manuel Oliveira Gamboa, mandatário.

Sérgio Miguel Mendes Fernandes, na qualidade de dirigente da FECTRANS/SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário.
José Manuel Rodrigues Oliveira, na qualidade de dirigente da FECTRANS/SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário.
Pela ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos
Ferroviários da Carreira Comercial:
Jorge Manuel Vieira Oliveira, na qualidade de presidente
da ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial.
Pascoal Manuel Pereira Marques, na qualidade de vice-presidente da ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira Comercial.
Pelo SNAQ - Sindicato Nacional de Quadros Técnicos:
António Branco Angelino, presidente da direção do
SNAQ - Sindicato Nacional de Quadros Técnicos, na qualidade de mandatário.

Pela CP - Comboios de Portugal, EPE:
Nuno Pinho da Cruz Leite de Freitas,
Maria Isabel de Magalhães Ribeiro.
Respetivamente presidente e vogal do conselho de administração executivo da CP - Comboios de Portugal, EPE
nomeados por Resolução do Conselho de Ministros n.º
118/2019, de 24 de julho, com poderes para negociar convenções coletivas de trabalho em representação do conselho de administração, e para vincular a empresa, nos termos
conjugados da alínea o) do número 2 do artigo 9.º e alínea
a) do número 1 do artigo 13.º dos estatutos da CP - Comboios de Portugal, EPE, aprovados pelo Decreto-Lei n.º
137.ª-A/2009, de 12 de junho, alterados pelo Decreto-Lei n.º
59/2012, de 14 de março e pelo Decreto-Lei n.º 124-A/2018,
de 31de dezembro.
Pelo Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante - SFRCI:
Luís Pedro Ventura Bravo, na qualidade de presidente
do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante
- SFRCI.
António José Lemos de Sousa, na qualidade de tesoureiro
do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante
- SFRCI.
Carlos Alberto Costa Rodrigues, na qualidade de vice-presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial
Itinerante - SFRCI.
Nuno José Mendes dos Santos, na qualidade de vice-presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial
Itinerante - SFRCI.
Pela FECTRANS/SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário:
Nuno Filipe Marreiros Martins, na qualidade de dirigente da FECTRANS/SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário.
Abílio Manuel Albuquerque Rolo Botelho de Carvalho,
na qualidade de dirigente da FECTRANS/SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário.

3HOD$6&()$VVRFLDomR6LQGLFDOGDV&KH¿DV,QWHUPpdias de Exploração Ferroviária:
Joaquim António Amador de Carvalho, na qualidade de
SUHVLGHQWHGD$6&()$VVRFLDomR6LQGLFDOGDV&KH¿DV,Qtermédias de Exploração Ferroviária.
Júlio Jorge Monteiro Vieira Marques, na qualidade de
WHVRXUHLURGD$6&()$VVRFLDomR6LQGLFDOGDV&KH¿DV,Qtermédias de Exploração Ferroviária.
Joaquim Ramos Querido, na qualidade de vogal da
$6&()  $VVRFLDomR 6LQGLFDO GDV &KH¿DV ,QWHUPpGLDV GH
Exploração Ferroviária.
Jorge Humberto Pereira Torres Simões, na qualidade de
YRJDOGD$6&()$VVRFLDomR6LQGLFDOGDV&KH¿DV,QWHUPpdias de Exploração Ferroviária.
Pelo SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários:
António José Pereira, na qualidade de presidente do SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários.
José Oliveira Vilela, na qualidade de vice-presidente do
SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários.
António Barbosa Nogueira, na qualidade de dirigente do
SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários.
Pelo SINFA -Sindicato Independente dos Trabalhadores
)HUURYLiULRVGDV,QIUDHVWUXWXUDVH$¿QV
Cabrita Silvestre, na qualidade de secretário geral do
SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores FerroviiULRVGDV,QIUDHVWUXWXUDVH$¿QV
Cândido José Marques, na qualidade de secretário nacional do SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores
)HUURYLiULRVGDV,QIUDHVWUXWXUDVH$¿QV
Pelo SINAFE - Sindicato Nacional dos Ferroviários do
0RYLPHQWRH$¿QV
Nélio Marques Gaspar, na qualidade de secretário executivo do SINAFE - Sindicato Nacional dos Ferroviários do
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