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

trabalhadores sem respostas às suas reivindicações
NEGOCIAÇÃO DA CP ADIADA

O governo/CP adiou a reunião que estava agendada para ontem (1 de Fevereiro), passando-a 
para o próximo dia 17, com a justicação de estarem a reformular a proposta de Acordo de 
Empresa. 

Neste novo documento será o governo/CP a fazer a opção se vai ao encontro dos anseios dos 
trabalhadores e assume o compromisso com eles de valorizar dignamente o seu trabalho com o 
aumento digno dos salários, ou se insiste nas propostas que têm bloqueado a negociação até agora.

A posição do SNTSF/FECTRANS continua a 
ter presente as re iv ind icações dos 
trabalhadores:
Ø Defender um aumento justo do salário;

Ø Um Acordo de Empresa com regras 
iguais para todos os ferroviários, sem 
exceção;

Ø Um Regulamento de Carreiras que 
dignique as carreiras e as categorias 
prossionais,

Ø A integração dos trabalhadores da 
FERNAVE na CP;

Ø O combate à polivalência funcional e a 
precariedade através das empresas de 
trabalho temporário.

 
Em torno destas reivindicações a luta não 
será, certamente, adiada e será retomada 
quando estes assim entenderem, pelo que o 
SNTSF/FECTRANS vai continuar ao lado dos 
trabalhadores e decidir novas formas de luta 
se conrmarmos que continua a existir má 
vontade por parte do “novo” governo.

REUNIÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL - O SNTSF reuniu com o departamento da OC no passado dia 24, 
onde foram abordados os assuntos que temos feito chegar à empresa por via das Relações Laborais. 

Algumas preocupações dos trabalhadores, condições de trabalho que não obtêm respostas nem têm 
tido resolução, problemas hierárquicos no relacionamento com os trabalhadores, nomeadamente na 
Linha do Algarve, alguns temas já estão em fase de conclusão e outros lamentavelmente, arrastam-se 
há anos sem nenhuma solução à vista, outros ainda são problema da IP, dizem, mas lembramos que 
são o reflexo do desmembramento do sector e os trabalhadores não têm culpa. 

Discutimos também as condições de trabalho e instalações nas bilheteiras das estações na zona 
urbana linha do Douro e também das futuras obras dos depósitos de revisão/tração em Porto São 
Bento, bilheteiras da Estação do Oriente, Linha de Cascais e as obras de melhoria nas instalações para 
os utentes junto às bilheteiras, que devem ter em conta as condições de trabalho para os trabalhadores.

Aproveitámos para relembrar que aguardamos desde o mês de novembro a marcação da reunião com 
a ME, e alertámos para a urgência da mesma.
 
FALTA DE VONTADE - O Presidente da CP não respondeu ao ofício do SNTSF/FECTRANS, e 
consideramos que o prazo foi ultrapassado em muito. O Sindicato reúne a Direcção em breve e 
discutirá o próximo passo.

III ENCONTRO CONVÍVIO - Após ter sido adiado dois anos, o SNTSF vai realizar o III Encontro Convívio 
no dia 4 de Junho próximo, no Entroncamento. Para a participação dos trabalhadores do activo, 
famílias e reformados do sector ferroviário. É o momento de rever e voltar a reunir a família ferroviária. 

NÃO! NÃO SÃO TODOS IGUAIS! NÃO TE DEIXES ENGANAR!  - Continuaremos a estar presentes ao lado dos 
trabalhadores, a informar, esclarecer, discutir, mobilizar e apelar à unidade de TODOS. 

Diz Não ao divisionismo - sindicaliza-te no SNTSF
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