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DEFENDER AS PROPOSTAS COMUNS
“Qualquer acordo de clausulado geral do ACT só será possível se tiver
por base a proposta sindical comum entregue à administração”.
No passado dia 6 o SNTSF/FECTRANS integrou a delegação de organizações de
trabalhadores que se deslocaram à administração da IP, para transmitirem que não abdicam
da proposta comum e que qualquer acordo só será possível se tiver isso em conta.
Da parte do presidente da IP houve esse reconhecimento que esperamos se traduza em
propostas concretas quando forem retomadas as negociações no próximo mês.
Os trabalhadores querem ver melhorados os seus salários e nada no Orçamento de Estado
para 2018 impede que os trabalhadores vejam valorizados os seus salários e que os
mesmos deixem de ser os mesmos de 2009, logo não pode ser mais adiada esta
reivindicação dos trabalhadores.

TODOS JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA
Sendo nós umas das organizações subscritoras de uma proposta comum, essa será a que
defendemos em qualquer “fórum” em que estivermos, e isso não significa que delegamos
as nossas responsabilidades em ninguém e abdicamos da nossa autonomia, assim como
respeitaremos a autonomia de cada um.
Tudo faremos para que a “estação” de chegada em todo este processo seja a de destino e
com o maior número de organizações e só teremos a lamentar as que fiquem pelo caminho,
mas cada qual terá as suas razões.
O que importa é a unidade dos trabalhadores a partir dos locais de trabalho, porque
essa sim, será a força determinante em todo este processo e, certamente, com a sua
mobilização e luta, demonstraremos que TODOS JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA.

Entretanto, a administração entregou um texto que tem uma parte sobre carreiras
profissionais, que está a ser objecto de análise da nossa parte e a partir das nossas
opiniões, procuraremos também que, nesta matéria, se encontrem bases de trabalho
comum com outras organizações.
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Sabemos que é em torno destas matérias que as administrações procuram dividir,
procurando colocar trabalhadores de umas carreiras profissionais contra outras e, por isso,
é preciso que os trabalhadores mantenham a unidade e determinação, não se deixando
levar no “canto da sereia”.
Neste capítulo que se juntam realidades diferentes, é preciso em primeiro lugar ver se:
 Todas as categorias com origem nas Estradas de Portugal e na REFER, assim
como das empresas participadas, têm enquadramento na proposta da empresa;
 Há equilíbrio entre todas, porque todas fazem parte do todo que é a empresa. E
com equilíbrio não queremos dizer que se tenha de tratar o que é diferente de
forma igual;
 As regras propostas garantem uma efectiva evolução profissional dentro da
respectiva carreira profissional, com base no desempenho profissional dos
trabalhadores e não em critérios subjectivos que só a administração conhece;
 Os posicionamentos na grelha salarial significam uma valorização das
profissões.
Apelamos aos trabalhadores que nos enviem as opiniões que forem formulando sobre esta
matéria, para o email: act_empresasip@sntsf.pt , para que as posições que formos assumindo
tenham por base a opinião colectiva.
Para além disso, iremos intensificar os contactos e plenários com os trabalhadores para
debatermos todos estes pontos.

Outra frente de trabalho sindical nos próximos tempos será o combate ás situações de
precariedade no trabalho que existem nas empresas da IP.
Por lado bater-nos-emos para que a uma necessidade permanente corresponda um posto
de trabalho efectivo e isso estamos já a fazer em várias frentes e, em particular, no
PREVPAP onde representamos a CGTP-IN neste espaço e onde temos defendido este
principio.
Depois é preciso que se abram concursos para admissão dos trabalhadores necessários,
medida que deve ser antecedida de concursos internos de modo a permitir a evolução dos
trabalhadores que já estão na empresa, sendo depois as admissões para as vagas que se
vierem a verificar.
DÁ MAIS FORÇA ÁS TUAS REIVINDICAÇÕES
SINDICALIZA-TE NO SNTSF/FECTRANS

A direcção do Sindicato deseja a todos os trabalhadores da IP e empresas participadas e
aos seus familiares Boas Festas e um Ano Novo de 2018 com mais prosperidade e com
mais justiça social.
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