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Aos Trabalhadores da CP

CP ENTREGOU PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CARREIRAS
Na reunião hoje realizada com as organizações sindicais, a administração da CP fez a
apresentação da sua proposta de Regulamento de Carreiras para 2018, tendo de seguida
enviado o texto completo que se encontra disponível na página do Sindicato na Internet.
A apresentação feita e o documento são da inteira responsabilidade da administração e não
reflectem o que o Sindicato pensa sobre o assunto, embora o consideremos como uma
base de trabalho que é preciso explorar e, a partir daí, melhorar as condições salariais dos
trabalhadores e que têm que ser avaliadas à luz da realidade actual e definindo sempre, o
que melhor serve aos trabalhadores e que permita inverter um ciclo de ataque aos seus
direitos e rendimentos.

MANTÉM NO ESSENCIAL O ACTUAL RC
A propostas da administração da CP, que pretende celebrar um acordo até 31 de Dezembro deste
ano, é para aplicar a partir de 2018 e assenta nos seguintes princípios base:
• Valorização progressiva dos salários dos trabalhadores;
• Distribuição equitativa dos ganhos;
• Implementação em 2018, no pressuposto do consenso com as Organizações Sindicais.
Na apresentação e nos documentos hoje apresentados, não constam as propostas para os quadros
técnicos, justificada por falta de tempo, embora transmitissem a informação que os princípios a
aplicar são os mesmos.

CARREIRAS, CATEGORIAS E FUNÇÕES

Quanto às categorias, carreiras profissionais e funções, a proposta da administração mantém as
actuais que se referem ao transporte de passageiros, excluindo todas as outras que passaram
para o âmbito doutras empresas no processo de desmembramento da CP.
Propõe, no entanto, alguns ajustamentos nas seguintes carreiras:
Carreira de transportes
• Aumento das competências funcionais das categorias profissionais de Operador de Manobras
e Operador Chefe de Manobras, com melhoria no enquadramento salarial.
Carreira de material
• Manter as actuais categorias e adequá-las unicamente ao transporte de passageiros.
Carreira Comercial
• Manter as actuais categorias com aumento das competências funcionais.
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FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

A proposta da administração prevê 3 fases de implementação:
1ª fase - 1 de Fevereiro de 2018
Reposição da Base 100 na grelha salarial –
valor 555,81 e a mesma passaria a ser a que
reproduzimos.
2ª fase – Entre Março e Setembro de
20018
Enquadramento
dos
trabalhadores
atualmente no topo salarial da categoria
profissional.
3ª fase – Outubro de 2018
Incremento de dois pontos indiciários para
todos os índices da grelha salarial.

RESPOSTA SINDICAL

- Agora seguir-se-á uma discussão com toda estrutura sindical!
Brevemente realizaremos uma reunião com dirigentes e delegados sindicais da CP, para uma
primeira discussão a que se seguirá uma discussão com os trabalhadores,
Com unidade, determinação, empenho e luta, conseguiremos atingir os nossos objectivos.

INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

No inicio da reunião foram dadas informações pelo presidente da CP, nomeadamente:
Plano de renovação do material circulante – A administração já concluiu a elaboração de um
programa de aquisição de material circulante que vai ser entregue ao governo e se tudo correr bem,
as primeiras entregas de novos comboios serão a partir do segundo semestre de 2021/primeiro
semestre de 2022.
EMEF – Empresa estratégica para a qual estão a ser preparadas medidas que visam contornar os
constrangimentos que são impostos de trabalhar directamente para a CP. Espera-se que em
Novembro hajam decisões sobre esta matéria.

DIA 18 DE NOVEMBRO, É DIA DE LUTA - Estamos na CP a intervir e lutar pela reposição de

direitos e rendimentos dos trabalhadores, que só se consegue com a luta na empresa e em todos
os âmbitos em que se colocar esta questão.

A CGTP-IN convocou uma Manifestação Nacional dos trabalhadores portugueses para o dia 18 de
Novembro, às 15 horas, com concentração no Marquês de Pombal em Lisboa.
Esta é também uma oportunidade para os ferroviários da CP darem mais força à reivindicação geral
de que é necessário o aumento geral dos salários nas empresas públicas e privadas.

VAMOS INTEGRAR A NOSSA LUTA, NAQUELA QUE É UMA LUTA DE TODOS.
JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA.
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