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GREVE NA CP, EPE DE 3 DE JANEIRO A 8 DE JANEIRO DE 2023 
 
 
Car@s Colegas, 
 
Tendo em conta a falta de respostas do Conselho de Administração da CP, EPE/Tutela, 
nomeadamente na gritante ausência de uma proposta de atualização salarial que cubra a 
inflação registada em 2022, e ainda na  incapacidade para resolver os problemas que nos afetam, 
desde as instalações sociais degradadas, passando pela desgastante morosidade na 
recuperação das cabines de condução da totalidade do material motor, à falta de condições de 
segurança em alguns locais de resguardo e estacionamento do material circulante, até à solução 
das situações mais penosas nas escalas, que carecem de respostas imediatas, a Carreira de 
Tração na CP, EPE vai exercer o seu direito de greve entre as 00H00 do dia 3 de janeiro de 
2023 e as 24H00 do dia 8 de janeiro de 2023, encontrando-se em greve à prestação de todo e 
qualquer trabalho, nos períodos de tempo e termos a seguir discriminados: 
 
1. Entre as 00H00 do dia 03 de janeiro de 2023 e as 24H00 do dia 08 de janeiro de 2023, os 
trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ encontram-se em greve à 
prestação de trabalho suplementar e trabalho em dia de descanso. 
 
2. Entre as 00H00 do dia 04 de janeiro de 2023 e as 24H00 do dia 05 de janeiro de 2023 os 
trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ encontram-se em greve à 
prestação de todo e qualquer trabalho. 
 
3. Os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ que a 03 de janeiro de 2023 
tenham previsto um período normal de trabalho que ultrapasse as 00H00 do dia 04 de 
janeiro de 2023, encontram-se em greve à prestação de todo e qualquer trabalho desde a 
hora prevista de início do seu período normal de trabalho até ao seu termo. 
 
4. Os trabalhadores das categorias representadas pelo SMAQ que no dia 05 de janeiro de 
2023 tenham previsto um período normal de trabalho que ultrapasse as 00H00 do dia 06 
de janeiro de 2023, encontram-se em greve à prestação de todo e qualquer trabalho desde 
a hora prevista do início do seu período normal de trabalho até ao seu termo. 
 
5. Em todos os casos supra mencionados (1 a 4), após a prestação de serviço na sede e/ou 
após um período de greve na sede, sempre que o reinício da prestação de trabalho ocorrer 
fora da sede e/ou na sede, o trabalhador estará em greve a partir desse momento, pelo 
período de tempo necessário a que a retoma do seu período normal de trabalho diário se 
verifique de novo na sede, no início de nova jornada de trabalho, atenta a sua escala de 
serviço, quando a Entidade Patronal não assegure, por escrito e em condições de 
segurança e dignidade para os trabalhadores, no cumprimento do disposto na Lei, e sem 
quaisquer ónus ou encargos para estes, as condições necessárias para a retoma ou 
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reinício da prestação de trabalho previstas na respetiva escala de serviço, fora da sede 
e/ou na sede. 
 
6. Em todos os casos supra mencionados (1 a 4), após a prestação de serviço fora da sede 
e/ou após um período de greve fora da sede, sempre que o reinício da prestação de 
trabalho ocorra na sede e/ou fora da sede, o trabalhador estará em greve a partir desse 
momento, pelo período de tempo necessário a que a retoma do seu período normal de 
trabalho diário se verifique de novo na sede no início de nova jornada de trabalho, atenta 
a sua escala de serviço, quando a Entidade Patronal não assegure, por escrito e em 
condições de segurança e dignidade para os trabalhadores, no cumprimento do disposto 
na Lei, e sem quaisquer ónus ou encargos para estes, as condições necessárias para a 
retoma ou reinício da prestação de trabalho previstas na respetiva escala de serviço, na 
sede e/ou fora da sede. 
 
 
As presentes formas de luta visam a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores 
representados pelo SMAQ, que integram a CP- comboios de Portugal, designadamente: 
 
 – Por aumentos salariais efetivos e valorização da Carreira da Tração. 
 
 – Pela melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações 
sociais. 
 
 – Pela melhoria das condições de segurança nas linhas e parques de resguardo do 
material motor. 
 
 – Pela humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução 
dos repousos fora da sede. 
 
 – Pela implementação de um efetivo protocolo de acompanhamento psicológico aos 
maquinistas em caso de colhida de pessoas na via e acidentes. 
 
 – Pelo reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos 
maquinistas pelo novo quadro legislativo. 
 
 – Pelo cumprimento integral do AE/RC SMAQ/CP 2022. 
 
 – Pelo reconhecimento de categoria superior aos associados do SMAQ que 
desempenham/desempenharam serviço em órgãos de acompanhamento de tráfego. 
 
– Contra a absurda discriminação das categorias operacionais em matéria de tolerâncias 
de ponto na quadra festiva. 
 
O SMAQ nunca faz a greve pela greve. É sempre uma forma de luta que só utilizamos em último 
caso. Só quando todos os prazos razoáveis e úteis já foram ultrapassados, e a nossa manifesta 
preferência pelas soluções negociadas esbarra na inabilidade ou falta de vontade da CP em 



 

SMAQ – SINDICATO DOS MAQUINISTAS 

 
COMUNICADO 08/22 CP 

20 dezembro de 2022 

CP, EPE 

 

 SMAQ – SINDICATO DOS MAQUINISTAS 
 geral@smaq.pt  /  www.smaq.pt 
 T: 213 579 841  /  937 347 705                          

Página 3 de 4. 
 
 

tomar as decisões urgentes, de que a Empresa tanto carece, e a dignidade Carreira da Tração 
e as suas justas reivindicações estão postas em causa, é que recorremos à Greve. 
 
 
O SMAQ não aceitará a degradação acentuada e continuada das condições de vida dos 
trabalhadores da Tração, exige o cumprimento integral do novo Acordo de Empresa e 
Regulamento de Carreiras e jamais permitirá a discriminação das categorias da Tração. 
 
Naturalmente, como é nosso apanágio, estamos sempre dispostos a sentar-nos à mesa 
para encontrarmos um ponto de acordo se a CP apresentar as propostas e as soluções 
necessárias, sem mais adiamentos e declarações vagas. É urgente resolver os problemas 
que afetam a Carreira e a Empresa sob pena de a CP entrar numa espiral de degradação 
irreversível. A tutela não pode também fazer de conta que não é nada com ela. 
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
 
Cordiais saudações sindicais, 
 
A Direção do SMAQ 
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Petição à Assembleia da República para redução da  

idade de Reforma 
Encontram-se à distribuição nos centros de trabalho mais impressos para angariação de 
assinaturas. Ainda nos faltam cerca de 3 mil assinaturas para atingirmos o nosso objetivo 
de conseguir 7500 assinaturas e assim termos o nosso projeto discutido no plenário da 
Assembleia da República. Todos devemos empenhar-nos neste esforço final, angariando o 
maior número possível de assinaturas online e em papel. 

 

Assina e Divulga! 

 

https://participacao.parlamento.pt/initiatives/2669 

https://bit.ly/peticao_maquinistas 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fparticipacao.parlamento.pt%2Finitiatives%2F2669%3Ffbclid%3DIwAR3NA7VWeBZNmaexk3sDjfdoWNKgs4ENR63YLkn3i6Fy4Kx_UO1oTM-SAxs&h=AT3JievA5mPFBRcZPilMKHwKFV0bUJ5dNwEcUUCO2P23chKtRERoikZ16OOt_uaE7im_se01KzFlo2s96jHzjngmiwU2MquWi_JpgRPX5D9tuc2ZWnrMXGPLrg0VnJYhJPI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3gO69Taf5ElNxxwzG1HjT4XUlTFzXuCvoxLjwwwCJLkuwx_yYqtj-5BWHecAB9-TSSgq2RbTBuv36GmyIYnJrnRNizjJKG7QaWAyTPETmwv9-0na1dIclaol30Jxc7w5Xgm2t5xjKAfVAxlKHDienG-G7RA7V8CDJRdjVYdGIftLnutJYDgcEhvyYgsl1aodL4e-6wH4caYGIPkuCbxSC_bjvGv8aeN5Y
https://bit.ly/peticao_maquinistas?fbclid=IwAR3NA7VWeBZNmaexk3sDjfdoWNKgs4ENR63YLkn3i6Fy4Kx_UO1oTM-SAxs

