INFORMAÇÃO
A pedido do Recursos Humanos e Corporativos, realizou-se no passado dia 16 de Julho com início às
15,30 e com a presença do Sr Presidente do CG da CP, uma reunião em que estiveram presentes várias
ORTs.
Esta reunião teve como informação a passagem da CP Carga para CP Carga SA, com efeitos a partir
01/8/09
Também ficou afirmado pelo Sr Presidente, que continuava a ser possível a transferência de
Trabalhadores entre as várias Unidades de Negócio.
Que não havia impedimento na sua saída, os Trabalhadores que já pediram ou estavam para pedir a sua
rescisão.
No que se refere aos Trabalhadores admitidos do exterior e após 01/08/09 não ficou devidamente
esclarecido quanto ás concessões de viajem.

GRIPE H1N1
Sobre a gripe em causa e porque se prevê que cerca de três milhões de Portugueses vão ser atingidos a CP
criou um gabinete de apoio para combater e minimizar o efeito do vírus, uma vez que o Sector de
Transporte de Passageiros facilita a sua propagação por ser utilizado por um sem número de Pessoas.
Nesse sentido vai ser distribuído via CTT informação a todos os Trabalhadores, como evitar o contágio da
GRIPE.
Durante os meses de Agosto e Setembro, também vai ser ministrada formação em vários locais de
trabalho.
Mais tarde e quando a Pandemia possa estar implementada no sector Ferroviário, será distribuído um
quite, constituído por luvas, máscaras e desinfectante.
Vai ser também criada uma linha telefónica verde através da ECO saúde para prestar toda a informação.
As faltas ao trabalho, em caso de doença, são consideradas faltas justificadas e sem perda de remuneração,
no caso da falta ser motivada por acompanhamento Familiar, a falta é justificada, mas sem direito à
remuneração.

DISCRIMINAÇÃO LABORAL
O SIOFA enviou carta ao Sr Director dos Recursos Humanos da CP, onde apresentava várias situações
vividas pelos Trabalhadores da CP e que são os seguintes:
Manobradores. Grandes diferenças nos vencimentos BASE entre CP e a REFER.
Assistentes. Desempenham serviço igual aos O V C e não é pago como tal.
O V C e Chefes de Equipa. No mesmo turno, no mesmo local de trabalho, uns têm subsídio de turno;
outros subsídio de escalas e trabalho nocturno.
Inspectores. Alguns têm cinco, dez ou mais anos na categoria e são simplesmente Inspectores; outros
acabam o curso e são imediatamente promovidos a Inspector Chefes e ficam na secretária ali ao lado.
Nós SIOFA já apresentamos o nosso ponto de vista à Empresa e esperamos que esta no dê resposta, pois
que esta situação em nada contribui para o bom funcionamento da CP e os Trabalhadores encontram-se
psicologicamente afectados.
ADERE AO SIOFA, SOMOS INDEPENDENTES
Lisboa, 20/7/2009
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