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Já passaram mais de 15 dias da reunião entre a nossa Federação e a administração da CP e ainda aguardamos a proposta 
escrita para a discutirmos com os trabalhadores. A urgência que nos foi transmitida pelo governo/CP para “encerrar este 
capítulo” e seguir em frente, não tem correspondência na prática!

Continua a ser difícil para alguns aceitar a necessidade de aplicar os objectivos que defendemos para o sector ferroviário, 
nomeadamente aqueles que gerem “destroem” as empresas públicas apenas para servir os interesses dos grupos privados e 
justicar a entrega a estes.

Valorizamos os investimentos e as medidas que foram sendo anunciadas para o sector, mas para além de insucientes 
continuam a esquecerem-se que sem ferroviários, não há ferrovia e por isso tarda a medida que se impõe, o aumento dos 
salários de todos os trabalhadores do grupo CP. 

TUDO AUMENTA MENOS O SALÁRIO
Torna-se cada vez mais claro que o momento que 
o mundo atravessa,  com a guerra que 
repudiamos, o que se avizinha. Não podem ser os 
trabalhadores a pagar mais uma crise. Não 
aceitaremos!

Para existir crescimento económico tem de haver 
o aumento do salário e desta forma melhorar 
financeiramente o orçamento das famílias. É a 
única solução!

Os salários actuais já não se adequam ao custo de 
vida nem sequer são suficientes para adquirir 
bens essenciais e pagar as despesas mensais.

Da parte do SNTSF/FECTRANS, a luta pelo 
aumento dos salários vai continuar a ser a 
prioridade reivindicativa em 2022. Assim que o 
novo governo tomar posse solicitaremos uma 
reunião ao Ministro que tutelar a CP para lhe 
entregar o nosso caderno reivindicativo para o 
sector. 

Estaremos prontos para desenvolver todas as 
lutas e as acções necessárias que sejam 
decididas com os trabalhadores tendo como 
reivindicação principal a valorização dos salários 
e das profissões!

NEM DOCUMENTO, NEM AUMENTO DO SALÁRIO

É NECESSÁRIO MUDAR DE VIA
Reunificar a CP foi sempre a única solução 
para viabilizar e fortalecer o sector ferroviário. 
Garantir um investimento de continuidade para 
continuar a prestar um serviço público, para servir 
melhor as populações de norte a sul e do litoral ao 
Interior, com mais e melhor material circulante 
passando pela reabertura e o alargamento de 
linhas férreas, criando desta forma mais postos de 
trabalho. 

Esta foi sempre a posição do SNTSF/FECTRANS 
desde o desmembramento da CP, posição que 
continuaremos a defender, mesmo que sozinhos, 
porque é a que serve melhor os interesses do País 
e das populações.

Esta via não pode por si só ter sucesso se os 
governos continuarem a secundarizar os 
trabalhadores, coloca-los em segundo plano. 
Foi com a luta destes, que se conseguiu abrir 

caminho para que o governo PS assumisse um 
dos erros do passado e admitisse o regresso 
das oficinas à empresa. 

Agora, só falta concretizar a reintegração dos 
trabalhadores que desde 2020 aguardam que essa 
medida seja efectivada. 

O governo teve mais do que o tempo suficiente para 
aplicar essa medida, mas optou por arrastar o 
assunto em reuniões que pouco ou nada serviram 
para ultrapassar ou resolver os problemas dos 
trabalhadores. Porquê? 

O  S N T S F / F E C T R A N S  s a b e  p o r q u ê . 
Desacreditar, desmobilizar, dividir e retirar a 
esperança aos trabalhadores de que podem ter 
mais e melhor e que são eles que têm a força 
para avançar e unidos conquistarem melhores 
salários e melhores condições de vida. 
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