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Pelo justo aumento dos salários, por melhores condições de vida e de trabalho

LUTAR! - é a palavra de ordem
O SNTSF/FECTRANS, nos contactos de esclarecimento e mobilização com os
trabalhadores reaﬁrma a importância do reforço da luta pelo (urgente) aumento
do salário.
Assim, decidiu realizar durante o mês de Maio, um conjunto de acções e lutas de forma
a envolver TODOS OS TRABALHADORES DA CP.
Consideramos ser urgente haver aumentos justos dos salários. Desta forma apelamos à
unidade de todos os trabalhadores e que resistam ao divisionismo, quando alguns insistem
em colocar trabalhadores contra trabalhadores da mesma empresa com falsos argumentos
que só servem os interesses do governo e da Administração.

Basta! Só a mobilização de TODOS em torno do mesmo objectivo é determinante para
atingir resultados que valorizem o trabalho e os trabalhadores dignamente
independentemente da sua categoria, carreira proﬁssional ou ﬁliação sindical.

Classe só existe uma, a classe trabalhadora!

EM ABRIL MOBILIZAR
EM MAIO LUTAR!
Uma das acções de luta a realizar é a greve ao
trabalho extraordinário a partir do dia 3 de Maio
terminando no dia 17 de Maio. Entendemos que os
trabalhadores devem ter um salário digno e que não
seja imposto o recorrer ao trabalho extraordinário
para colmatar os baixos salários.
Um salário que exigimos ter que ser justo e de
forma a permitir mais e melhor vida familiar e
pessoal.
O SNTSF/FECTRANS anunciará em breve
novas formas de luta enquanto continua a
realizar contactos de mobilização
esclarecimento nos locais de trabalho com a
certeza que na ausência de respostas a luta vai
continuar.

MOLDES DO PRÉ-AVISO

O pré-aviso de greve entre é reproduzido abaixo e
esclarecemos, que como defendemos e foi
reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que não
desencadeou nenhum processo de conciliação,
não há qualquer despacho de serviços mínimos
No período compreendido entre as 00h00 horas de 03
de Maio de 2021 e as 24h00 horas do dia 17 de Maio de
2021, todos os trabalhadores da CP, farão greve:
1. Ao trabalho extraordinário;
2. Ao trabalho em dia feriado;
a) Ficam abrangidos pelo aviso prévio de greve os
trabalhadores que iniciem o trabalho no dia que
antecede o feriado e o terminem no dia de feriado,
que farão greve até ao ﬁnal do período de
trabalho;
b) No caso do mesmo trabalhador realizar dois
períodos de trabalho parcialmente coincidentes
com o dia feriado, apenas será considerado para
o efeito do aviso prévio de greve, o período com
maior carga horária no referido dia, ou sendo
igual, apenas será considerado o primeiro
período;

3. Ao trabalho em dia de descanso semanal;
a) Ficam abrangidos pelo aviso prévio de greve os
trabalhadores que iniciem o trabalho no dia que
antecede o dia de descanso semanal e o terminem
no dia do descanso semanal, que farão greve até
ao ﬁnal do período de trabalho;
b) No caso do mesmo trabalhador realizar dois
períodos de trabalho parcialmente coincidentes
com o dia de descanso semanal, apenas será
considerado para o efeito do aviso prévio de
greve, o período com maior carga horária no
referido dia, ou sendo igual, apenas será
considerado o primeiro período;

trabalhador tiver previsto início do serviço, mesmo que
a hora efectiva de partida ocorra antes de atingir a hora
de saída do período normal de trabalho;

8. Sempre que o serviço preveja a realização de
condução de comboios, material motor, marchas em
vazio, os trabalhadores da condução farão greve, se à
hora prevista para a sua partida não se encontre
presente, para o respectivo acompanhamento o ORV ou
OVC.
9. Sempre que a escala de serviço contenha mais de 5
horas consecutivas de trabalho sem pausa para a
tomada de refeição, no mínimo de 45 minutos efectivos.
Nestas situações os trabalhadores farão greve a partir
da 5ª hora e no caso dos trabalhadores em serviço a
bordo dos comboios ou qualquer material circulante o
período de greve inicia-se à hora efectiva de partida
das circulações nas estações onde o trabalhador tiver
previsto o início das mesmas, mesmo que a hora
efectiva de partida ocorra antes de atingir a 5ª hora de
trabalho;
10. Após a prestação de serviço na sede e/ou após um
período de greve na sede, sempre que o reinício da
prestação de trabalho ocorrer fora de sade e/ou na
sede, o trabalhador estará em greve a partir desse
momento, pelo período de tempo necessário a que a
retoma do seu período normal de trabalho diário se
veriﬁque de novo na sede, atenta a sua escala de
serviço, quando a Entidade Patronal não assegure, por
escrito e em condições de segurança e dignidade para
os trabalhadores, no cumprimento do disposto na Lei, e
sem quaisquer ónus ou encargos para estes, as
condições necessárias para a retoma ou reinício da
prestação de trabalho prevista na respectiva escala de
serviço, fora da sede;

6. Os trabalhadores que estejam a executar serviço a
bordo dos comboios farão greve a partir da oitava hora
de serviço, iniciando-se, porém, a greve, à hora efectiva
da partida das circulações das estações onde o
trabalhador tiver previsto início do serviço, mesmo que
a hora efectiva de partida ocorra antes de atingir a
oitava hora, e sempre que a hora efectiva de retirada
ultrapasse as oito horas de serviço.

11. Após a prestação de serviço fora da sede e/ou após
um período de greve fora da sede, sempre que o reinício
da prestação de trabalho ocorra na sede e/ou fora da
sede, o trabalhador estará em greve a partir desse
momento, pelo período de tempo necessário a que a
retoma do seu período normal de trabalho diário se
veriﬁque de novo na sede, atenta a sua escala de
serviço, quando a Entidade Patronal não assegure, por
escrito e em condições de segurança e dignidade para
os trabalhadores, no cumprimento do disposto na Lei, e
sem quaisquer ónus ou encargos para estes, as
condições necessárias para a retoma ou reinício da
prestação de trabalho previstas na respectiva escala de
serviço, na sede.

7. À prestação de todo e qualquer trabalho não contido
entre as horas de entrada e saída do período normal de
trabalho atribuído nas escalas de serviço e nos termos
do AE, iniciando-se, porém, a greve, à hora efectiva da
partida das circulações das estações onde o

12. A todo o período de trabalho que lhe esteja
destinado por escala, quando a prestação desse
trabalho conﬁra ao trabalhador o direito a que lhe
sejam pagas ajudas de custo e que as mesmas não sejam
pagas nos termos do Acordo de empresa.

4. Ao trabalho com falta de repouso nos termos
previstos no AE;
5. A partir da oitava hora de serviço;

UMA LUTA QUE É DE TODOS! MOBILIZA-TE!

