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NOVA ADMINISTRAÇÃO APLICA DISCRIMINAÇÃO
O Ministro das Infraestruturas e a nova 
administração da IP (que demonstra práticas 
velhas) decidiram ignorar uma parte dos 
trabalhadores da empresa. 

Uma medida semelhante às que têm vindo a 
ser aplicadas aos ferroviários com o timbre 
do governo PS, desta vez aos trabalhadores 
das Infraestruturas Ferroviárias e 
Rodoviárias.

O SNTSF/FECTRANS, já solicitou reunião à 

actual administração, mas esta opta por 
continuar a ignorar quem tem estado ao lado 
dos trabalhadores e que tem vindo a 
reivindicar salários dignos para todos sem 
exceção. 

Esta postura obrigou-nos juntamente com a 
Federação da Função Pública e com as outras 
organizações que não assinaram o acordo de 
revisão do ACT, a solicitar a conciliação na 
DGERT, já marcada para o dia 10 de Novembro 
às 10h30m. 

Com os trabalhadores

DECIDIR A RESPOSTA
Os nossos dirigentes e delegados 
sindicais vão continuar a discutir 
com os trabalhadores a resposta 
firme a dar ao novo Presidente da 
IP e ao governo por estes optarem 
na divisão, num modelo que 
desprestigia o sector. 

A Direcção do SNTSF/FECTRANS irá 
também decidir o dia em que irá 
para a porta da Administração até 
sermos recebidos pelo presidente e 
discutir o aumento do salário 
para todos os trabalhadores da IP.

As exigências apoiadas pelos 
governos e pelas administrações 
das empresas para negociar 
direitos individuais para uma 
d e t e r m i n a d a  c a t e g o r i a 
prof i s s i onal  é  a largar  a 
exploração colectiva de todos os 
Trabalhadores, inclusive para os 
próprios, apesar de lhes dizerem o 
contrário. Infelizmente já temos 
situações idênticas no sector. 

VALORIZAR OS SALÁRIOS E AS PROFISSÕES

A actualização salarial deste ano, foi 10 vezes inferior à 
inflação do mês de Setembro (9,3%), o que significa que num 
salário de 900€, os trabalhadores têm neste momento um 
salário real de 816,3€, ou seja, menos 83,7€. 

Esta perda mensal do poder de compra, significa que no final 
do ano, pelo menos, os trabalhadores perderão um mês de 
salário. Os trabalhadores já não têm mais buracos do cinto para 

apertar.

Quando não há inflação, não somos aumentados 
porque… não há inflação, quando a inflação aumenta, 
continuamos a não ser aumentados…. para não 
contribuir para o aumento da inflação.  Entendam-se de 
uma vez por todas pois com todas as cantilenas já não temos 
um real aumento salarial há mais de 10 anos. 

Não aumentar o salário num quadro de aumento brutal do 
custo de vida, é o mesmo que estarem a fazer corte nos 
salários e certamente nenhum trabalhador estará de acordo.

De acordo com o 
governo e a União 
Europeia, a inflação 
acumulada em 2022 e 
2023 será na ordem 
dos 11%, valores que 
têm que ser tidos em 
conta na negociação 
salarial no universo IP.


	Página 1

