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SNTSF  Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário

PLENÁRIO DESCENTRALIZADO DOS TRABALHADORES DA CP

28 de Abril de 2022

RESOLUÇÃO

Os trabalhadores da CP que participam no plenário descentralizado consideram que:

1. A proposta de aumento salarial de 0,9% significa, na prática, mais um ano sem aumento dos 

salários, com a agravante de acontecer num ano em que o custo de vida aumenta de forma 

galopante;

2. No quadro do futuro da CP, onde a necessidade de recrutar novos trabalhadores se impõe, o 

aumento dos salários é imperioso que se faça, já que se verifica dificuldade de novos 

recrutamentos, em particular em áreas especializadas, porque os salários de início de carreira são 

baixos, assim como os restantes salários;

3. Esta situação não se resolve com as propostas que a administração/governo apresentaram e que 

agora querem impor, utilizando a pressão e chantagem sobre os trabalhadores, com a anunciada 

discriminação;

4. A valorização das profissões faz-se com a valorização de quem trabalha nas diferentes categorias 

profissionais e que a integração dos trabalhadores da ex. EMEF no AE da CP não se pode fazer com 

a redução de direitos e de remunerações;

5. É inadmissível a discriminação anunciada pela administração/governo, quando o que se exige é a 

continuação das negociações para se encontrarem soluções que garantam a valorização dos 

trabalhadores e a normalização da actividade da empresa;

6. Serão os trabalhadores unidos e mobilizados na defesa das suas reivindicações e dos seus 

interesses que determinarão o seu futuro.

Assim decidem:

a) Exigir a continuação das negociações da revisão do AE e do RC, que valorize os salários de modo a 

fazer face ao brutal aumento do custo de vida, valorize as profissões e proceda à integração dos 

trabalhadores da ex, EMEF sem perda de direitos e redução de remunerações;

b) Dinamizar a mobilização para a continuação da luta, na forma de greve a realizar dia 16 de Maio, 

pelo período de 24 horas.
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