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vontade de ferro - via do futuro
SNTSF  Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário

trabalhadores precisam é de aumento do salário
e não de mais horas e dias de trabalho

GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
Aos ferroviários, aos trabalhadores das Infraestrutu-
ras, IP e participadas, aos trabalhadores com vínculo 
precário, todos os que com a sua unidade, protagoni-
zaram diversas lutas e que resistiram à chantagem e 
manobras divisionistas, renovamos o apelo para 
Todos  reporem e unirem fileiras e que a partir dos 
locais de trabalho se continue a luta para que em 
breve possamos obter resultados. 

As administrações da CP, da IP e empresas afiliadas, 
com o apoio do governo, não querem discutir o 
a u m e n t o  d o s  s a l á r i o s  e  c o n t i n u a m , 
s i s tema t i camen te ,  a  reco r re r  a  t raba lho 
extraordinário para assegurar a sua actividade, 
procurando iludir a desvalorização salarial, à custa do 
aumento das horas e dias de trabalho.

Os trabalhadores destas empresas precisam de 
mais e melhores salários e não mais horas e dias 
de trabalho e ,  na cont inuação da luta o 
SNTSF/FECTRANS entregou um pré-aviso de 
greve, para permitir que os trabalhadores recusem o 
trabalho extraordinário e o trabalho em dia feriado, 
durante todo o mês de Agosto.

Sim, é mais uma luta que, como todas, exige 
sacrifícios, sem os quais não há resultados e, 
simultaneamente, vamos continuar a prosseguir a 
luta.  

SÓ COM A LUTA SE CONQUISTA - Defende-
mos o trabalho com direitos e salários dignos. 
Basta de conversa fiada! 

No mês de Agosto, diz: não ao trabalho a partir 
da 8ª Hora, não ao trabalho nos dias de des-
canso, não ao trabalho nos dias feriado.

A luta é feita pelos trabalhadores, a quem é exigi-
do sacrifícios, mas que obterá resultados quanto 
maior for a unidade dos trabalhadores nos locais 
de trabalho.

DEFENDEMOS A NEGOCIAÇÃO  -  O 
SNTSF/FECTRANS aguarda pelo bom senso da 

parte das administrações da CP e da IP para dar 
continuidade à negociação para discutir as restan-
tes reivindicações de melhoria da proposta do RC 
e das cláusulas do ACT e não aceita chantagens 
feitas pelo governo ou aos apelos para os traba-
lhadores abandonarem a luta sem nada!

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL - Na 
concentração que se realizou no dia 6, chegaram 
de organizações internacionais – PEO do Chipre; 
PAME da Grécia e da UIS – União Internacional de 
Sindicatos dos Transportes, Portos, Pescas e Tele-
comunicações - a solidariedade à luta que os tra-
balhadores da CP e da IP e participadas, estão a 
desenvolver pelo aumento dos salários.



ESQUEMAS DOS PRÉ-AVISOS DE GREVE
PRÉ-AVISO COMUM A TODAS AS EMPRESAS

No período compreendido entre as 00h00 horas de 01 de Agosto de 2021 e as 24h00 horas do dia 31 de 
Agosto de 2021, todos os trabalhadores da CP, IP e empresas afiliadas, 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;

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

O PRÉ-AVISO DE GREVE DA CP TEM MAIS OS SEGUINTES PONTOS
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.

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 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. 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 sede 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;

9. 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.
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