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milhões para os bancos privados, nada para os trabalhadores

RETOMAR A LUTA, JÁ!
O Governo, pela voz do Ministro Pedro Nuno Santos, armou ontem não haver
dinheiro para aumentos salariais na IP. Armação feita na reunião com a
administração da IP/governo no âmbito da revisão do ACT – Acordo Colectivo de
Trabalho e que contraria as expectativas dos trabalhadores que estão a ser
penalizados desde 2009
Fomos nós que desencadeámos a negociação
para a revisão do ACT, com o pedido de
conciliação na DGERT e agora confirma-se
porque é que a empresa não respondeu ainda
antes da pandemia à proposta do
SNTSF/FECTRANS. NÃO TINHA PREVISTO
Apresentámos a nossa proposta no mês de AUMENTOS SALARIAIS EM ORÇAMENTO DA
Dezembro de 2019 que consistia como ponto de EMPRESA PARA ESTE ANO.
partida o aumento para todos os trabalhadores de
90 euros e ter como objectivo 850 euros no índice Só estava previsto as verbas para as naturais
de partida no grupo IP, 30 euros por diuturnidade, evoluções nas carreiras e para a integração dos
subsídio de refeição de 10 euros e um aumento de QPT's no ACT.
1 euro nas restantes cláusulas pecuniárias.
Entregámos ainda um conjunto de temas que Não concordamos com esta posição da IP e do
queremos ver alteradas e acrescentadas no ACT.
governo.
A pretexto da pandemia, como se estivéssemos
todos no mesmo barco, referiu os trabalhadores da
IP, comparando a sua «sorte» com o que não é
comparável, nomeadamente quando se trata de
uma empresa do Estado.

A INTERVENÇÃO DOS TRABALHADORES É DECISIVA
Se o Governo admite que os compromissos assumidos são para cumprir, não pode ficar apenas
nos compromissos com a capitalização da banca, onde já vimos a facilidade com que são
distribuídos milhões de euros, os compromissos com os trabalhadores têm que ser cumpridos
de igual forma.
O SNTSF/FECTRANS de forma a defender a
valorização dos salários dos trabalhadores irá
discutir com os trabalhadores formas de luta
que poderão passar pela forma de greve nas
empresas, de modo a demonstrar o
descontentamento com a proposta avançada
pela administração/governo de não existirem
aumentos salariais para o ano de 2020.
Mais do que nunca temos de estar unidos,
e a uma só voz gritar bem alto, que o ACT é
para cumprir.
Os trabalhadores da IP não podem
esperar, os salários são para valorizar!
Lisboa - Avenida Álvares Cabral, 19, 1250-015 Lisboa - Telefone: 213 242 270 - email: geral@sntsf.pt - Site: www.sntsf.pt * Porto - Rua Padre António Vieira, 195, 4300-031 Porto * Coimbra - Rua Simões
de Castro, 151 - 2º Dto, 3000-268 Coimbra - Telefone: 239 851 490 * Entroncamento - Rua Abílio César Afonso, 23 r/c, 2330-096 Entroncamento * Barreiro - Rua Almirante Reis, 68, 2830-326 Barreiro
Se quiser receber informação do sindicato por email, inscreva-se em: www.sntsf.pt

