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UM MEIO PASSO
Passado mais de um ano da entrega do caderno reivindicativo, após insistência do
SNTSF/FECTRANS, vamos agora iniciar as negociações de revisão do ACT das
empresas do grupo IP, embora, para já, com a discussão do clausulado geral.

Marcada a primeira reunião de negociação para o início de Fevereiro, vamos propor
alterações de diversas matérias do clausulado do ACT que entendemos não serem
uni�cadores e justas, baseadas no contributo dado pelos trabalhadores nos
contactos realizados.

É urgente a valorização de toda a grelha salarial
até para não chegarmos ao ridículo do que
aconteceu noutras empresas do sector
ferroviário em que se abriram concursos e o
salário de entrada era tão baixo que ninguém
concorria.

Foi necessário recorrer ao processo de
conciliação na DGERT (Ministério do Trabalho),
onde só á quarta Insistência, conseguimos abrir
caminho à negociação. Por vontade da
administração da IP, as reuniões seriam sempre
adiadas.

Os trabalhadores do grupo IP estiveram desde a
primeira hora na linda da frente e continuam com
salários reais inferiores aos de 12 anos atrás. É
justo e urgente um aumento salarial.

Os trabalhadores das empresas do grupo IP
continuam em 2021 com os mesmos salários de
2019 e com isto mais índices da grelha salarial
ficam próximos do SMN – Salário Mínimo
Nacional, o que significa uma desvalorização dos
mesmos.

AUMENTOS DO SALÁRIOS É UM DIREITO -
Apesar de nesta fase a administração ainda não
querer negociar aumentos salariais, porque diz
que aguarda pela publicação do decreto de
execução orçamental , vamos cont inua,

permanentemente, a exigir justos e merecidos
aumentos de salário para todos.

Não bastam palmadinhas nas costas e emails
com palavras bonitas!

RESULTADO DA INSISTÊNCIA E DA LUTA - A
abertura da negociação doACT das empresas do
grupo IP – Infraestruturas de Portugal; IP Tele-
com; IP Património e IP Engenharia – é o fruto da
luta realizada pelos trabalhadores no dia 17 de
Julho, onde demonstraram o seu forte descon-
tentamento e disponibilidade para a continuação
da mesma e de o SNTSF/FECTRANS não ter
baixado os braços e insistido no cumprimento da
contratação colectiva e da lei.

Como aconteceu no passado a luta é o caminho, todos os trabalhadores devem estar mobilizados
para dar uma resposta na defesa dos seus direitos.

O SINDICATO COM OS TRABALHADORES - Enquanto decorrerem as
negociações, continuaremos presentes nos locais de trabalho, para esclarecer e ouvir os
trabalhadores.

SINDICALIZA-T E

Fomos eleitos para isso: para defender todos os trabalhadores sem excepção, e negociar um ACT
justo para todo o grupo IP, para negociar e defender todos os trabalhadores do grupo IP e
reduzir/anular as divisões.


