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Não nos basta o reconhecimento da razão!

REIVINDICAMOS O AUMENTO DOS SALÁRIOS

GREVE
08 OUTUBRO 2021

CP * IP-INFRAESTRUTURAS *IP-TELECOM * IP-ENGENHARIA * IP-PATRIMÓNIO

O SNTSF/FECTRANS participou na discussão com outras 
organizações de trabalhadores, procurando construir 
um debate em torno daquilo que une os ferroviários e que 
consta no documento entregue ao primeiro ministro no 
passado dia 16, onde foi anunciada uma greve, cujo pré-
aviso já foi entregue e que deve constituir a plataforma 
de unidade dos trabalhadores.

Na greve de dia 08 vamos lutar pelas reivindicações de 
todos os trabalhadores da CP, da IP e empresas aliadas 
e todos juntos vamos, certamente, demonstrar às 
administrações das empresas, ao ministério da tutela e 
ao governo em geral, que não queremos apenas ter 
razão, queremos o aumento dos salários e as 
respostas às demais reivindicações – Admissão de 
trabalhadores * Harmonização das regras de 
trabalho * Revisão da contratação colectiva * 
Certicação das carreiras ferroviárias.

PRÉ-AVISO ALARGADO TEM QUE SER REFORÇADO 
COM A UNIDADE DOS TRABALHADORES

O pré-aviso de greve é subscrito por 

diversas organizações, nos termos como é 

habitual o SNTSF/FECTRANS fazer, mas 

só isso não garante o êxito da greve, 

p o i s  i s s o  s ó  é  g a r a n t i d o  p e l a 

mobilização, unidade e luta de TODOS 

os trabalhadores, independentemente 

da profissão e categoria profissional.

TODOS os trabalhadores, sem excepção, 

estão abrangidos pelo pré-aviso de greve e 

TODOS podem e devem part icipar 

activamente nesta luta.

DO MINISTRO EXIGE-SE MAIS ACÇÃO
Após o anúncio da greve o Ministro das Infraestruturas afirmou que os trabalhadores têm razão, o que 
todos já sabem há muito. Sendo um estímulo para todos participarem na luta, para exigir do governo 
mais acção na resolução dos problemas dos ferroviários e da ferrovia.

Não queremos que o Ministro fale para fora, mas sim que fale para o Conselho de Ministros e faça valer 
a razão que afirma reconhecer aos trabalhadores da CP, da IP e empresas afiliadas.

A um ministro exige-se que responda aos problemas e reivindicações dos trabalhadores das empresas 
que tutela e isso faz-se com medidas concretas e não com declarações para a comunicação social, que 
até lhe podem ficar bem, mas que não resolvem problema nenhum.



O pré-aviso de greve entregue ao Primeiro 
Ministro e Ministérios que intervêm no sector e 
às administrações das empresas, tem as 
seguintes reivindicações:

Ü Aumento dos salários de todos os 
trabalhadores, a ter em conta a 
actualização do SMN – Salário Mínimo 
Nacional nestes últimos anos e também 
a responsabilidade e conhecimentos 
profissionais exigidos;

Ü A d m i s s ã o  d o s  t r a b a l h a d o r e s 
necessários, considerando não só o 
serviço que hoje é prestado, mas 
também o que se perspectiva a curto 
prazo. Admissão a iniciar pelos 
trabalhadores que hoje laboram já nas 
empresas com vínculos precários;

Ü Harmonização das condições de 
trabalho entre os trabalhadores da IP, 
cessando assim a discriminação 
existente;

Ü Revisão do AE e Regulamento de 
Carreiras na CP;

Ü Cer t ificação  dos  t raba lhadores 
ferroviários.

A greve realiza-se nos seguintes moldes:

No período compreendido, entre as 00h00 e as 
24h00 do dia 08 de Outubro de 2021, todos os 
t raba lhadores ,  de  todas  as  categor ias 
profissionais, pertencentes à “CP Comboios de 
Portugal, E.P.E.”, e à “Infraestruturas de Portugal 
S.A” e suas participadas, farão greve durante 
todo o seu período de trabalho.

Ø Ficam também abrangidos por este aviso prévio 
de greve os trabalhadores que iniciem o período 
de trabalho no dia 07 de Outubro de 2021 e o 
terminem no dia seguinte, os quais efectuarão 
greve durante todo o período de trabalho;

Ø Ficam igualmente abrangidos pelo aviso prévio 
de greve os trabalhadores que iniciem o período 
de trabalho no dia 08 de Outubro de 2021 e o 
terminam no dia seguinte, os quais efectuarão 
greve durante todo o período de trabalho;

Ø Ficam também abrangidos os trabalhadores que 
iniciem o serviço no dia 07 de Outubro de 2021 e 
forem repousar fora da sede efectuando estes 
greve a todo o seu período de trabalho;

Ø Ficam também abrangidos os trabalhadores, que 
iniciem o serviço fora da sede, no dia 09 Outubro 
2021, os quais efectuarão greve durante todo o 
período de trabalho;

Ø Os trabalhadores, quando solicitados por parte da 
empresa para acompanhamento de comboios a 
fim de substituir trabalhadores em greve, nos dias 
07, 08 e 09 de Outubro de 2021, efectuarão greve 
a todo o seu período de trabalho.

Ø No dia 08 Outubro de 2021, os trabalhadores 
abster-se-ão da prestação de t rabalho 
suplementar, em dia de descanso semanal 
(obrigatório/complementar) e com falta de 
repouso.

Ø Nas situações de supra/ou de serviço a indicar, os 
trabalhadores farão greve por um período de 8 
horas após o período de repouso mínimo, caso 
não lhes tenha sido indicado serviço a efectuar 
entre as 00 horas e as 24 horas do dia 08 Outubro 
de 2021.

Ø Em caso de indicação atempada de serviço, os 
trabalhadores efectuarão greve nos termos do 
presente pré-aviso de greve.
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