Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário
SNTSFvontade
de ferro - via do futuro
aos trabalhadores do grupo

IP

comunicado nº 04/2020 de 06 Março

UM DIA DE LUTA

15 DE ABRIL

GREVE NO DIA

O SNTSF/FECTRANS propõe a todos os trabalhadores das empresas do grupo IP,
uma luta em forma de greve de 24 horas no dia 15 de Abril.
Este é um período suﬁciente razoável para que a administração do grupo IP apresente
uma contraproposta justa que possibilite o início de uma negociação efectiva.
Continuaremos a discutir, nos locais de trabalho, a forma de os trabalhadores se
organizarem para esta luta.

É PRECISO AUMENTAR OS SALÁRIOS
Apesar da negociação do ACT, os salários na IP
continuam desvalorizados. Entre 2010 e 2019
não se veriﬁcaram atualizações dos salários e
os valores acordados ﬁcaram aquém da
reposição necessária.
Por exemplo, em 2020 ao índice 181
correspondia o valor de 885,87€, hoje é de
908,87€. Se tivesse sido actualizado em função
da inﬂacção neste período de tempo, teria que
ser de 979,985€.
Relativamente ao salário mínimo a
desvalorização é ainda maior. Em 2010 o índice
181 (885,87€) era 186,50% do salário mínimo
(475,00€). Hoje o mesmo índice com o valor de
908,87€ é apenas 141,13% do salário mínimo
(635,00€).
Se não há uma inversão do crescimento dos
salários, dentro de pouco tempo nas empresas
da IP a generalidade será o Salário Mínimo
Nacional desvalorizando-se assim as diversas
proﬁssões.

ESTA É UMA LUTA DE TODOS
A realidade atrás descrita é de TODOS e vamos
continuar a estar nos locais de trabalho com a
certeza que só há um caminho, a mobilização de
TODOS os trabalhadores para a luta.

PELA VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS
PELO RESPEITO DA CONTRATAÇÃO
COLECTIVA

Juntos temos mais força
Com o SNTSF/FECTRANS terás a defesa intransigente das tuas reivindicações
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