
EM 2012 RETOMAR A LUTA POR UMA VIDA MELHOR
11  Jan - Manifestação de trabalhadores da EMEF

2 Fev - Greves no sector dos Transportes
11 Fev - Manifestação nacional em Lisboa

Os trabalhadores da CP, CP-CARGA,REFER, EMEF,SOFLUSA, METRO DO PORTO, MTS, 
FERTAGUS e das restantes empresas do sector de transportes, continuam a ser visados pelas 
opções politicas, que na prática significam apenas um ataque aos rendimentos e direitos dos 
trabalhadores.

Através da troika estrangeira, mas também da nacional, do PET ou do OE/2012, tentam impor num 
simulacro de consertação social o congelamento e a redução salarial, o roubo do subsidio de 
férias e de natal, o aumento do horário de trabalho que em conjunto com a retirada de 4 
feriados e 3 dias de férias, representam um mês de trabalho forçado e gratuito. Também a 
forma de pagamento do trabalho extraordinário sofre redução substancial.

Acresce a inda a penal izar  os 
trabalhadores a redução de oferta de 
serviços e de encerramento de algumas 
linhas e ramais, assim como a 
perspectiva de concessão a privados de 
alguns troços como a linha de Cascais, 
Sintra e Azambuja. Estas medidas 
colocam em causa postos de trabalho, 
numa altura em que também é real a 
tentativa de facilitar e embaratecer os 
despedimentos, e em que já está 
reduzido o subsidio de desemprego para 
18 meses, com corte de pelo menos 
10% ao fim de 6 meses.

As noticias que vão sendo lançadas 
sempre ao abrigo da crise, têm por 
objectivo dividir os trabalhadores 
ferroviários, quando afirmam que 
algumas medidas são para aplicar ao 
sector privado e que outras para aplicar 
ao sector público, quando a meta é 
aplicar a todos todas as medidas. Que 
ninguém se iluda, a ofensiva é global 
e por isso vamos unir forças e 
convergir na acção e na luta. Na luta 
por opções politicas que permitam 
potenciar o que já existe no sector 
ferroviário, por medidas que sejam de 
f a c t o  e s t r a t é g i c a s  p a r a  o  
desenvolvimento do sector, mas 
também pelos postos de trabalho e 
contratação colectiva.
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DEFENDER A EMEF
A EMEF é uma empresa essencial à garantia da 
qualidade e segurança ferroviária e a sua 
existência está posta em causa com o plano 
apresentado pela administração da EMEF, elaborado 
com orientações da administração da CP, plano esse 
que põe em causa quase cerca de 500 postos de 
trabalho.

Em reunião com a CT, foi decidido a realização de 
uma Manifestação Nacional dos Trabalhadores 
desta empresa, às 14,15 horas junto à 
Administração da CP, na Calçada do Duque, As 
dispensas dos trabalhadores vão ser da seguinte 
forma:

GUIFOES- 8h30 às 12h30 ( CT ), 13h30 às 17h30 ( 
Sindicato )
CONTUMIL- 8h às 12h ( CT ), 13h às 17h ( Sindicato )
ENTRONCAMENTO - 11h às 17h ( Sindicato )
S.APOLONIA, CAMPOLIDE, OEIRAS das 13h30 às 
17 (Sindicato) e AMADORA - 13h30 às 17h ( CT )
VILA REAL S. ANTONIO- 8h às 12h ( CT ), 13h às 17h 
( Sindicato )
POCEIRÃO- 11h às 17h ( Sindicato )
BARREIRO- 13h às 17h (Sindicato)



GREVES DIA 2 FEVEREIRO NO SECTOR DOS TRANSPORTES

MANIFESTAÇÃO NACIONAL

ASSEMBLEIAS GERAIS DO SINDICATO

PARTICIPA NAS DECISÕES DA TUA ORGANIZAÇÃO DE CLASSE
 PARTICIPA NAS ASSEMBLEIAS GERAIS

 - Numa reunião marcaram 
presença diversos Sindicatos da CGTP, da UGT e Independentes e  CT's, (para esta reunião foram 
convidados todos os sindicatos do sector)  ficou agendado um dia de luta do sector de transportes, com 
greves, para 2 de Fevereiro, em moldes que anunciaremos em breve. 

O Sindicato irá fazer todo o esforço para que se construa uma forte unidade na acção, em que 
participem todos aqueles que se identificam com a luta contra a destruição das empresas, contra as 
privatizações, pela defesa dos postos de trabalho, pela defesa dos Acordos de Empresa e pela 
valorização dos salários, contra o roubo dos salários e empobrecimento dos trabalhadores e pela 
defesa das funções sociais do Estado.

 - O Conselho Nacional da CGTP, reunido no dia 4 

decidiu apelar a todos os portugueses para participarem numa manifestação Nacional, no 
próximo dia 11 de Fevereiro, em Lisboa e defesa de uma vida com futuro e contra o medo e a 
resignação.

Todos temos razões para participar nesta manifestação, pelo que se apela, desde já, a uma forte 
mobilização de todos os que desejam uma vida melhor para si e seus descendente.

A direcção do Sindicato convocou duas Assembleias gerais para o dia 26 de Janeiro ás 17 e 18 horas, com 
sessões descentralizadas no Porto - Casa Sindical; Coimbra - sede da direcção regional; Entroncamento - 
Sede da direcção regional, Lisboa - Sede do Sindicato e Barreiro - Clube Ferroviário, para se proceder á 
alteração dos Estatutos do Sindicato e a outra para discussão da propriedade das instalações onde funciona 
a casa sindical do Porto.

A Alteração dos Estatutos é uma imposição legal que obriga a extinguir a Comissão Executiva como orgão 
do Sindicato, a fazer alterações no artigo do direito de tendência e a integrar nos Estatutos todos os 
regulamentos internos e são apenas estas matérias que estarão em discussão.

Quanto à casa Sindical do Porto ela está instalada naquilo que eram as instalações do Sindicato naquela 
cidade e que antes das obras era um prédio  que iniciava um processo de degradação.

A decisão da construção da casa sindical foi um processo que juntou a União de Sindicatos do Porto, o 
nosso sindicato e outros, que procederam a um investimento para a transformação do edifício nas 
modernas instalações que hoje são.

É evidente que quem investiu quer ter participação na posse do edifício, que hoje são instalações modernas 
devido ao esforço dessas estruturas sindicais. Em discussão com as diversas estruturas sindicais,  
encontrou-se como solução que a posse do edifício passe para a CGTP, cedendo esta ao Sindicato, em 
regime de usufruto, 52% do edifício, que hoje têm um valor muito superior aquele que tinha antes das 
obras, sendo o resto distribuído pelas restantes organizações sindicais que participam e estão instaladas na 
casa Sindical do Porto.

Para que esta solução seja adoptada é preciso que se realize uma Assembleia Geral para serem os 
associados e associadas a permitirem esta operação que irá valorizar o património do sindicato.


