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Um pequeno passo no que defendemos ser

UM DIREITO DE TODOS!
No seguimento das reuniões de negociação entre o
SNTSF/FECTRANS, começam a surgir avanços, ainda que tímidos.

� Trabalhadores da carreira de Infraestruturas afectos às funções de
manutenção das infraestruturas ferroviárias;

� Trabalhadores da carreira da Circulação Ferroviária;

� Trabalhadores da categoria de Técnico de Exploração e Infraestruturas
afectos às funções de manutenção das infraestruturas ferroviárias.

Um dos temas que têm vindo a ser reivindicados é o Direito ao Transporte para todos os
trabalhadores da IP, abrangidos peloACT e admitidos até à data.

Agora existiu a abertura do governo e da Administração para alargar o direito aos
trabalhadores as viagens no Operador CP vigente na empresa aos:

CONTINUAR A INTERVIR E LUTAR
reivindicação pelo aumento dos salários junto da administração e do governo desde o
final do ano de 2019, quando o SNTSF/FECTRANS apresentou uma proposta para a
valorização dos salários, tal como está assumido em ACT, acrescida de um conjunto de
matérias constantes, porque entendemos que dentro da IP os trabalhadores devem
também ter todos os mesmos direitos, de forma a acabar com a diferenciação entre a
origem de cada um, seja ferroviária ou rodoviária.

Um pequeno passo, num caminho que se iniciou em Fevereiro, paralelamente à

Continuamos a defender o aumento dos salários e estamos a reforçar os contactos com
os trabalhadores e a sua mobilização para avançarmos com acções de luta nos locais de
trabalho e junto do governo durante o mês deAbril.

Não baixaremos os braços, continuaremos a reivindicar que exista uma IP
com direitos iguais para TODOS os trabalhadores e com salários justos.

SINDICALIZA-TE no SNTSF o sindicato da FECTRANS/CGTP-IN
nas empresas do grupo IP


