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DA TRACÇÃODA TRACÇÃODA TRACÇÃODA TRACÇÃO    
 

Entendeu o Conselho de Administração da CP – Carga, 

SA, seguindo os exemplos de CHANTAGEM da 

Administração da CP EPE, editar, com data de 9 de 

Dezembro de 2011, um comunicado sobre o pré-aviso 

de greve emitido por esta organização sindical. 

 

Tal comunicado constitui uma óbvia tentativa de 

pressionar os trabalhadores a abdicarem da sua luta 

legítima pela resolução de diversos problemas 

concretos que bem sentem diariamente, em nome de 

“dificuldades que os Portugueses terão pela frente e 

incertezas quanto ao futuro” e dos “tempos difíceis que 

atravessamos”, para os quais, a bem da verdade, ao 

contrário de outros, não contribuíram. 

Assim, não pode o SMAQ deixar de repudiar tais 

manobras e de repor a verdade, devolvendo, a quem os 

utiliza e a quem bem melhor assentarão, os adjectivos 

que naquele comunicado tanto proliferam. 

Desta forma, é falso, desde logo, que não exista 

actualmente nenhuma questão pendente de negociação 

sobre a carreira de condução, uma vez que não se 

conseguiu chegar a bom porto, apesar das tentativas 

deste sindicato, no que se refere à celebração de um 

novo Acordo de Empresa, adaptado às condições 

específicas do transporte ferroviário de mercadorias. 

 

A esta questão acrescem bastantes outras, como o 

Conselho de Administração da CP – Carga, SA bem 

sabe, que importa, de uma vez por todas, resolver, 

nomeadamente o cumprimento integral dos acordos de 

21 de Abril e 9 de Junho de 2011, pois, ao contrário do 

então acordado, foram mantidos e abertos inúmeros 

processos disciplinares relacionados com o legítimo 

exercício do direito de greve, em cuja anulação, então, 

aquele Conselho se comprometeu; bem como a 

anulação das medidas que visam restringir o exercício 

da actividade sindical na empresa. Eliminando também 

a prática dos processos disciplinares sumários e actos 

de gestão abusivos e prepotentes a que assistimos 

diariamente, nomeadamente por parte do chefe de 

depósito/eng. de Contumil. 

 

Neste centro de trabalho não há escala de 

serviço/horário gerido nos termos legais e 

convencionais, pelo contrário, assistimos ao abuso do 

poder, inqualificável, do chefe de depósito, prática que 

merecerá sempre o nosso combate e repúdio sindical.  

 

O SMAQ exorta, assim, os seus associados a que se 

não deixem intimidar por tais pressões, nem pela 

previsível intoxicação da opinião pública contra o 

exercício dos nossos direitos. 

 

O SMAQ está disponível para garantir a paz social na 

CP EPE e CP Carga, todavia tem como contra-partida o 

cumprimento efectivo dos acordos firmados 

designadamente de 21 de Abril e 09 de Junho de 2011. 

 
FACE À RECUSA DA CP EPE/CP CARGA DO 
PAGAMENTO DOS DÉBITOS SALARIAIS AOS 
MAQUINISTAS/TRACÇÃO, O SMAQ INDICOU 
BENS À PENHORA NA ACÇÃO DE 
EXECUTAÇÃO DA SENTENÇA DA 
RETRIBUIÇÃO VARIÁVEL, HOJE, 
14DEZEMBRO 2011:  
 
OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE DA 
CP; TODOS OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS; 
CRÉDITOS DA CP PERANTE A 
ADMINISTRAÇÃO FISCAL; DEPÓSITOS 
BANCÁRIOS E TODAS AS RECEITAS DE 
BILHETEIRA DE Lx. ORIENTE, Stª. 
APOLÓNIA, ROSSIO, CAIS DO SODRÉ, 
CAMPANHÃ, S. BENTO E COIMBRA-B. 
 
O montante em causa, nesta primeira fase, é 152.669,43 

€; atingindo até 2006 o valor de 14.000.000 € para a 

totalidade dos associados, acrescendo ainda juros de 

mora e o pagamento dos anos seguintes a 2006. 

 

Quando o Presidente da CP EPE/CP Carga afirma que 

cumpre as Leis da Republica, deve cumprir também, 

num Estado de Direito Democrático as sentenças do 

Supremo Tribunal de Justiça, como é caso/acórdão – 

processo nº2065/07.5TTLSB. 

 

O SMAQ aproveita a oportunidade para desejar a 

todos os Associados e seus familiares bom Natal e um 

melhor Ano Novo. 
   

                  A DIRECÇÃO do SMAQ
                                                                                
                                                                                             Ver no verso comunicado da CP Carga 

SMAQ – SINDICATO DOS MAQUINISTAS 

CP EPE CP CARGA 
14 Dezembro 2011 

Comunicado 41 4 Março 1978 

CP EPE CP Carga Fernave Fertagus Prometro MTS Takargo 
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COMUNICADO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CPCARGA, SA 

 

ASSUNTO: Pré-aviso de greve do SMAQ (Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses) 
 

1. Apesar da grave crise e das dificuldades que o País atravessa, a Direcção do SMAQ não quis deixar de se associar à época 
natalícia e pretende dar um “presente” a todos os clientes, trabalhadores e demais intervenientes na actividade ferroviária 
em Portugal: um pré-aviso de greve para o período de 23/Dez/2011 a 31/Jan/2012, muito bem embalado em demagogia, 
falsidades e má-fé! 
 
2. Apesar de se antever um enorme aumento das dificuldades que os Portugueses terão pela frente em 2012 e de todas as 
incertezas quanto ao futuro, a Direcção do SMAQ entende ser este o contributo que deve dar para ajudar os seus associados 
e todos os trabalhadores da CP Carga e do sector ferroviário a enfrentarem os tempos difíceis que atravessamos. 
 
3. Os argumentos apresentados pela Direcção do SMAQ para decretarem mais uma greve, no que à CP Carga diz respeito, 
são destituídos de qualquer fundamento, pois não existe actualmente nenhuma questão pendente ou negociação em curso 
sobre qualquer matéria da carreira da condução. 
 
4. Não havendo nada a negociar e para negociar, interrogamo-nos sobre quais serão os verdadeiros objectivos de mais uma 
greve decretada pela Direcção do SMAQ, que só no corrente ano e em resultado do longo processo grevista da Primavera, já 
causou à Empresa uma perda de receita de 3,5 milhões €, o equivalente a praticamente dois meses de salários de todos os 
trabalhadores. 
 
5. Sem gerar as receitas normais e sem poder recorrer a crédito bancário, qual é o futuro da CP Carga e de todos os seus 
trabalhadores? 
A Direcção do SMAQ parece saber a resposta e, assim sendo, que explique aos seus associados como é que com mais esta 
greve e os efeitos devastadores que daí resultarão, está de facto a defender os seus interesses e os seus postos de trabalho. 
 
6. Decorrendo actualmente um complexo e difícil processo de renegociação com os nossos clientes dos contratos de 
transporte para 2012, a Direcção do SMAQ, com esta atitude, está a colocar tudo isso em causa, fragilizando a credibilidade 
que a Empresa, fruto do empenho e profissionalismo dos seus trabalhadores, tem vindo ao longo dos anos a reforçar, num 
mercado fortemente concorrencial. 
 
7. Dúvidas e incertezas ir-se-ão instalar nos nossos clientes quanto às condições que a CP Carga terá para dar cumprimento 
às obrigações assumidas perante os mesmos. 
 
8. Não questionamos a legitimidade das greves, enquanto direito que assiste a todos os trabalhadores, consagrado na 
Constituição da República Portuguesa, mas esta greve, neste momento e destituída de qualquer fundamento, não servirá 
para “defender os interesses dos trabalhadores representados pelo SMAQ”, mas sim para pôr em perigo os seus postos de 
trabalho, a sua sobrevivência e dos restantes trabalhadores da CP Carga e suas famílias, atingindo mais de duas mil pessoas. 
 
9. A Administração da CP Carga classifica a anunciada greve como imoral e irresponsável, e tudo fará para em face de 
intenções da natureza das agora manifestadas pela Direcção do SMAQ, impedir que as mesmas possam conduzir à 
destruição da Empresa, de todos os seus postos de trabalho, ao aumento do desemprego e das dificuldades dos 
trabalhadores e suas famílias. 
 
10. Deste modo, declara a Administração da CP Carga que, dentro da legalidade, actuará com a maior firmeza perante toda 
e qualquer situação de irregularidade ou de incumprimento da regulamentação em vigor que eventualmente venha a ter 
lugar durante o período da greve, responsabilizando desde já a Direcção do SMAQ por todas as consequências para a 
Empresa e os trabalhadores que resultem da concretização desta greve. 

 
 
Lisboa, 9 de Dezembro de 2011 

 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CP CARGA, SA 

 
 


