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DEFENDEMOS A UNIDADE DOS TRABALHADORES
Após contactos feitos, por nossa iniciativa, com 

outras ORT´s que informaram que avançariam para 

a greve no dia 25 na IP, o SNTSF/FECTRANS no 

sent ido de AMPLIAR A UNIDADE DOS 

TRABALHADORES, avançou de igual forma com 

um pré-aviso de greve para o mesmo dia, 

Posteriormente fomos surpreendidos pela 

marcação por parte das referidas ORTs de data 

diferente, sem que houvesse alguma comunicação 

da alteração da data que nos tinham indicado, 

a  r m a n d o  a s s i m  u m  p o s i c i o n a m e n t o 

objectivamente divisionista, que não favorece a 

unidade dos trabalhadores!

O SNTSF/FECTRANS, sendo um sindicato de 

classe de todos os trabalhadores, não pactua 

com tais estratégias divisionistas e rearma que 

em qualquer circunstância é a força e a unidade 

dos trabalhadores que os levará à conquista dos 

seus direitos.

O CAMINHO É DE UNIDADE E LUTA!
Porque não há qualquer novidade, ou propostas das administrações e do governo, que 
justifiquem alterar as razões da luta, mantemos o pré-aviso de greve, marcado com o 
pressuposto da UNIDADE DE TODOS OS TRABALHADORES, da IP e empresas afiliadas 
e da CP.

A verdadeira UNIDADE é a dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, em defesa da 
valorização dos salários de TODOS, que apelamos se construa na GREVE DE DIA 25 DE 
JUNHO, nos termos do pré-aviso de greve entregue pelo SNTSF/FECTRANS, que 
abrange TODOS os trabalhadores da CP, IP e empresas afiliadas

Caso as Administrações/Governo continuem sem responder às reivindicações dos 
trabalhadores, propomos também a todos os trabalhadores, que se realize uma 
CONCENTRAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES da CP, IP e afiliadas, no dia 6 de 
Julho, em Lisboa, aberta a TODO(A)S que nela queiram participar, com recurso aos 
créditos para reuniões de trabalhadores, em local e moldes a definir.

Apelamos aos trabalhadores que nos locais de trabalho reforcem a unidade e a 
mobilização para as greves de dia 25 de Junho independentemente da sua filiação 
sindical.



Realizou-se uma reunião dia 14 sobre o RC 
da CP e contou com a presença do Ministro 
para apelar às ORT´s para suspenderem a 
luta no sector ferroviário com a justicação 
das reuniões de negociação do RC 
começarem a ter a presença de uma 
representação do Ministério das Finanças, 
o mesmo Ministério que o Ministro das 
Infraestruturas diz ser quem bloqueia o 
processo de negociação. 

Será que o Ministério das Finanças muda de 
opinião só porque passa a ter um 
r e p r e s e n t a n t e  n a s  r e u n i õ e s  d e 
negociação? Ou vai contribuir para que o 
processo seja ainda mais bloqueado? Já 
tivemos a experiência deste modelo que 
não deixou boas recordações!

Porque defendemos rmemente a unidade 
dos trabalhadores, ao contrário de outros, 
consideramos não existir qualquer 
justicação para suspender a luta pela 
valorização dos salários e consideramos 
que o Governo tem até dia 25 de Junho para 
evitar o conito e para responder a esta 
justa reivindicação dos trabalhadores.

OS TRABALHADORES PRECISAM 
DO AUMENTO DO SALÁRIO E NÃO DE BOAS INTENÇÕES

VALORIZAR AS CARREIRAS E AUMENTAR OS SALÁRIOS
A Negociação do RC é uma reivindicação, a valorização dos salários é outra. Em relação ao RC 
foi-nos transmitido que aguardam resposta do “governo/M.Finanças” sobre a tabela indiciária e 
que a única valorização será apenas para a reintegração dos trabalhadores da ex. EMEF na 
CP. 

No Tempo Mínimo de Permanência a proposta está nos 4 anos como tempo máximo no índice, 
o que significa 27 anos da base ao topo da carreira.

Para além das questões de fundo, para o SNTSF/FECTRANS ainda existem algumas matérias 
a rever nas carreiras e no conteúdo funcional das categorias profissionais, que ainda se 
encontram em negociação.
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