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Vontade de ferro, via do futuro

ACORDO NA CP TEM QUE SER CUMPRIDO
Chegámos a Dezembro e não houve, na CP, qualquer discussão concreta relativamente à
revisão do AE e do RC, conforme foi acordado em Fevereiro passado, quando se acordou a
actualização salarial para este ano.
Não foi iniciada qualquer negociação, tendo os Sindicatos, a administração da CP e o
Governo, acordado que o resultado dessa negociação passava a vigorar em 1 de Outubro de
2018, ou seja, têm que aplicar com retroactivos aquilo que ainda não negociaram.
Ainda não começaram a negociar e já estão em dívida e, por isso, cabe aos
trabalhadores lutarem para exigir aquilo que lhes é devido e, para isso, é preciso que
se iniciem as negociações nos termos do acordado e que o governo e a administração
da CP não querem cumprir.

GREVE DIA 7 DE DEZEMBRO
Mas o governo não cumpre o acordo na CP, tal como na EMEF e empata as negociações na
IP, ou seja, há uma posição comum nestas 3 empresas.
Assim, em reunião recentemente realizada, para a qual foram convidadas TODAS as
organizações de trabalhadores destas 3 empresas – Sindicatos e CTs -, mas,
lamentavelmente, nem todas participaram, foi decidido conjuntamente que:

Como estamos perante um problema comum – falta do cumprimento dos acordos –
decidiram as organizações presentes nessa reunião, desenvolver uma acção de
protesto, convergente no dia – 7 de Dezembro – tendo como ponto comum, a exigência
do desbloqueamento dos processos de negociação.
É uma luta de cada empresa, que se desenvolve no mesmo dia, apesar de cada
processo ser diferente, mas junto temos mais força.

ESQUEMA DO PRÉ-AVISO DE GREVE
Dia 07 de Dezembro de 2018 - durante todo o seu período de trabalho.
Quando coincidirem dois períodos de trabalho no dia no dia 07 de Dezembro de 2018,
considera-se o período de greve aquele que tiver maior incidência nesse dia.
✔ Se iniciem no dia 06 de Dezembro de 2018 e terminem no dia seguinte, que farão greve
desde o inicio do período de trabalho até ao final do mesmo;Se iniciem no dia 07 de
Dezembro de 2018 e terminem no dia seguinte, que farão greve até ao final do período
de trabalho.
✔ Se iniciem no dia 06 de Dezembro de 2018 e terminem fora da sede, fazendo greve em
todo o seu período de trabalho.
✔ Se iniciem fora da sede após as 24 horas do dia 07 de Dezembro de 2018, continuam em
greve até às 09h00m do dia 8 de Dezembro de 2018, hora em que se apresentam na
sede;

✔
✔
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✔ Se iniciem no dia 07 de Dezembro de 2018 e terminem depois das 00 horas do dia 08 de
Dezembro de 2018, fazendo neste caso greve a todo o seu período de trabalho.

UMA LUTA DE TODOS E PARA TODOS
O pré-aviso de greve abrange todos os trabalhadores da CP, independentemente da sua
categoria profissional e tem como reivindicações:
 Pelo cumprimento dos acordos firmados e início do processo de negociação
colectiva da revisão do AE e RC para ter efeitos de aplicação a 1 de Outubro de
2018;
 Pela admissão dos trabalhadores em falta;
 Pela melhoria da segurança, qualidade e regularidade do serviço público prestado,
através de um plano de recuperação do material circulante imobilizado e de
aquisição de material para responder às necessidades em todos os segmentos da
CP.

DEFENDER A CP
A falta de resposta que continuamos a ver no que diz respeito ao serviço público da CP, é
preocupante para todos. A cada dia que passa, fica ainda mais a sensação que, no
governo e na CP, há forças interessadas no quanto pior melhor, para a seguir
justificarem mais medidas de destruição da empresa.
Anunciam-se (apenas se anuncia) investimentos para o futuro, mas no presente a realidade
é de constantes supressões, interrupções de serviço, ou seja, uma incapacidade de
cumprir com a oferta anunciada.
Medidas para o presente – plano de recuperação do material circulante, admissões de
trabalhadores, melhor serviço de atendimento aos utentes – não existem e estes
problemas não se resolvem com propaganda.
São os ferroviários que, com a sua competência profissional e empenho, que vão, no dia a
dia, resolvendo os problemas com que se deparam e minorando os inconvenientes para os
utentes do serviço ferroviário da CP e perante a realidade haverá, certamente, privados que
batem as palmas.

Vamos à luta
Sindicalizar-te no SNTSF
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