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UMA LUTA DE TODOS E PARA TODOS
O presidente da administração da IP continua a demonstrar que tem alergia aos trabalhadores, que são
aqueles que, diariamente, fazem funcionar a empresa e que justificam o lugar que ocupa.
Para alem do que se vai conhecendo, para alem da alergia, ainda se coloca fora da lei, discriminando
trabalhadores em função da sua filiação sindical, numa estratégia de dividir para reinar.
Portanto, da nossa parte vamos realizar iniciativas de protesto e de exigência de que a negociação
colectiva do novo Acordo de Empresa e Regulamento de Carreiras, seja uma realidade e se cumpram
os compromissos assumidos sobre esta matéria.

VIGILIA EM FRENTE À SEDE DA IP
Uma primeira iniciativa vai ocorrer no dia 10 de Abril, na forma de uma vigília de dirigentes,
delegados sindicais e activistas sindicais, a decorrer na parte da manhã.
Para esta iniciativa endereçamos um convite publico a todas as organizações para estarem presentes,
tendo em conta que há um conjunto de problemas e reivindicações que são comuns a todos os
trabalhadores.

GREVE COM TODOS
A negociação de um novo AE e RC foi um compromisso que a Administração assumiu com todas as
organizações, mas que, pelos vistos, eventualmente, só estará a decorrer com algumas, a isso chamase falta de seriedade do presidente da administração da IP.
Depois de terem entregado um pré-aviso de greve, duas das organizações de trabalhadores da IP
enviaram-nos o mesmo, colocando-nos perante um facto consumado, sem procurarem unir os
restantes trabalhadores em torno de reivindicações comuns, nos transmitimos o seguinte:
Temos e sempre tivemos toda a disponibilidade para ir para a luta, mas unindo todos os trabalhadores
em torno de:
 Aumento dos salários;
 Negociação de um novo AE e RC;
 Combate à precariedade;
 Pela reversão do processo de fusão que conduziu à IP.

Assim, aguardamos respostas de todas as organizações quanto à sua disponibilidade para
unir forças numa luta de todos e para todos.
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CONTRATAÇÃO COLECTIVA TEM QUE REFLECTIR
AS NOVAS REALIDADES DA EMPRESA
Defendemos a reversão do processo de fusão que conduziu à actual realidade IP, mas enquanto isso
não acontece, toda a contratação colectiva tem que reflectir a realidade actual, abranger todos os
trabalhadores e deve conter as alterações que, entretanto, se verificaram em termos técnicos e
tecnológicos e organização do trabalho.
Não podemos tratar de forma igual aquilo que, entretanto, evoluiu para formas diferentes e isso para
nos é claro, mas para que isso aconteça, primeiro que tudo é preciso obrigar a administração a negociar
e não a comprometer-se mês apos mês, para ir adiando aquilo que os trabalhadores reivindicam.

Por isso, apelamos à mobilização de todos para lutamos pelos direitos de todos, nas suas
mais variadas formas.

APLICAÇAO DO OE DE 2017
Logo após a aprovação do Orçamento do Estado para este ano, enviámos às empresas a
reivindicação de, ate final do mês de Março, tornarem público a colocação dos trabalhadores
nos índices salarial e diuturnidades a que têm direito e que não foram aplicadas pela imposição
das normas dos OE’s anteriores.
Primeiro evocaram a não publicação do decreto de execução orçamental para nada dizerem,
mas depois da sua publicação continuam a não dizer nada, e assim não darem a hipótese dos
trabalhadores se pronunciarem sobre os índices e diuturnidades que a administração lhes quer
aplicar.

PERANTE A FALTA DE RESPEITO DA ADMINISTRAÇÃO POR QUEM
TRABALHA, VAMOS À LUTA UNIDOS E DETERMINADOS.

VAMOS LUTAR PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS
VAMOS LUTAR PELA NEGOCIAÇÃO DE UM NOVO
AE E RC PARA TODOS

UNIDOS TEREMOS MAIS FORÇA!
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