
MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO

As Federações sindicais da

CGTP-IN, e os seus sindicatos

que representam trabalhadores do sector, irão desenvolver um

trabalho conjunto no sentido de haver respostas concretas aos

inúmeros problemas que existem sem solução para que seja aberto

um processo de negociação com vista à melhoria das condições

salariais, de reposição dos direitos e combate à precariedade no

trabalho.

Federação dos Sindicatos
de Transportes e Comunicações

Federação dos Nacional Sindicatos
dos Trabalhadoras em Funções Públicas e Sociais

IP - Infraestruturas de Portugal

UM��MPR�S��O �ERVIÇO D�S N�GÓCI�S IM�BILIÁRI�S
As organizações sindicais filiadas
na CGTP-IN desde o início que
denunciaram o processo de fusão
da REFER com a EP, de que
resultou a agora Infraestruturas
de Portugal, SA, porque esta
medida do anterior governo,
confirmada pelo actual, não visa
acrescentar mais valias às infraestruturas ferroviárias e rodoviárias e melhorar, ou
desenvolver, um serviço público ao serviço do País e dos portugueses.

É o presidente da IP, SA que afirma que esta empresa é um modelo de negócio e que
é preciso rentabilizar tudo o que possa ser rentabilizado, através da venda de
património ou transformação do património classificado como domínio publico, em
actividade hoteleira como é o caso de algumas das principais estações ferroviárias.

Toda a atenção está centrada neste objectivo, sendo secundarizadas as respostas à
melhoria das condições de trabalho, onde os problemas se arrastam há anos, sem
que as sucessivas administrações e também esta, demonstrem interesse em
resolvê-los.



A fusão de empresas de que resultou a IP,
concentrou na mesma empresa diversos
regimes laborais, em que trabalhadores no
mesmo local de trabalho têm salários diferentes,
direitos laborais e sociais diferentes e regimes de horário
de trabalho diferentes.

Entendemos que se devem unificar os regimes laborais no máximo
possí vel,garantindo-se as especificidades da função pública e o ví nculolaboral
para os trabalhadores daí oriundos, mas negociando-se uma contratação colectiva
única, que abranja todos os trabalhadores e, assim vamos, conjuntamente, discutir com
os trabalhadores o conteúdo reivindicativo a apresentar à administração da Empresa.

DIVIDIR

PARA REINAR

DINAMIZAR
A �CÇÃO R�IVINDIC�TIVA

Serão certamente objectivos centrais

dessas propostas:

� O aumento dos salários reais;
� O cumprimento integral da

contratação colectiva;
� O fim da precariedade no

trabalho;
� A melhoria das condições de

trabalho.

UNIDOS SEREMOS MAIS FORTES
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