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PELO AUMENTO DO SALÁRIO
Há muito que a FECTRANS, que na STCP
intervém em representação do STRUN, tem
reclamado da administração e do governo o
aumento dos salários que estão “congelados”
desde 2009 e, por isso, entendemos que
esta deve ser a reivindicação que, no
imediato, deve unir TODOS os
trabalhadores da empresa.

Esta reivindicação ganha mais força
depois de, pela luta, os trabalhadores da
CP, IP, EMEF e na semana passada da
Transtejo e Soﬂusa terem conquistado
aumento dos salários para vigorarem já
este ano.
Salientamos que a Transtejo e Soﬂusa, são
duas empresas tutelados pelo mesmo
ministério que a tutela a STCP, pelo que não
podemos aceitar que hajam duas orientações
diferentes.

É JUSTO E POSSÍVEL
O aumento dos salários foi um dos assuntos
discutidos com o presidente da empresa no
dia 16 de Maio, tendo como resposta a falta
orientação do Governo para discutir este
tema.

conjunta ao Ministro, reivindicando que haja
um acordo de aumento de salários na
STCP, tendo como referências os acordos
já ﬁrmados noutras empresas públicas.

NADA NOS É OFERECIDO
Os trabalhadores da STCP têm que estar
preparados para, tal como aconteceu nas
empresas onde houve aumento dos
salários, lutarem pelos mesmos. Com
efeito em todas as empresas atrás referidas
os acordos só foram alcançados depois da
luta, nada foi oferecido, foram aumentos
conquistados.
Pela parte da FECTRANS/STRUN não
deixaremos de assumir a nossa obrigação
de mobilizar os trabalhadores. Caso num
curto espaço de tempo não haja resposta,
colocaremos a todas as organizações e
aos trabalhadores em geral, a proposta de
luta pelo aumento dos salários.
Qual o trabalhador que não quer aumento
do salário? Este é um assunto que é
comum a todos, independentemente da
sua ﬁliação sindical ou opção política, por
isso apelamos para que nos UNAMOS em
torno EXIGÊNCIA DO AUMENTO DOS
SALÁRIOS.

Depois dos últimos acordos já endereçamos
carta ao Presidente da Administração e ao
Ministro do Ambiente a renovar a nossa
reivindicação do aumento dos salários,
porque não podemos aceitar que os
trabalhadores da STCP sejam
discriminados.
Também endereçámos carta a todas as
organizações de trabalhadores na STCP,
convidando-as a enviarmos uma posição

DÁ MAIS FORÇA
À TUA LUTA

sindicaliza-te no STRUN
o sindicato da CGTP-IN na STCP
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