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defender os interesses e reivindicações dos trabalhadores

POR UM ÚNICO INSTRUMENTO
DE RELAÇÕES COLECTIVAS DE TRABALHO
A FECTRANS/SNTSF e a FNSTFPS, organizações sindicais da CGTP-IN que representam
trabalhadores na IP, SA, em resultado da constituição desta empresa com origem na REFER e nas
EP (Estradas de Portugal), subscreveram a proposta de Acordo Colectivo de Trabalho
conjuntamente com as restantes organizações, que resultou de um debate promovido
pela Comissão de Trabalhadores.
A proposta é um ACT porque entendemos que no conjunto das empresas da IP (IP, IPTelecom; IP-Património e IP-Engenharia) deve de haver uma única convenção
colectiva de trabalho que garanta direitos e a valorização dos salários de todos os
trabalhadores deste universo de empresas.
A proposta agora entregue visa:
 Garantir o conjunto de direitos oriundos das empresas que deram





origem à IP e alargá-los a todos os trabalhadores sem excepção;
Valorizar os salários e as diversas matérias salariais;
Implementar uma calendarização com vista à redução do horário de
trabalho para as 35 horas
semanais para todos;
Melhorar as condições de vida e de trabalho.

É PRECISO DEFENDER AS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES
Construímos uma proposta que pretende dar
corpo às diversas reivindicações apresentadas
pelos trabalhadores às suas organizações e
em que se valoriza aquilo que é comum a
todos.

No entanto, a entrega de proposta comum
não é sinónimo de que se tenha já alcançado
qualquer resultado, pelo que os trabalhadores
têm que estar mobilizados para impormos, em
unidade, a valorização dos salários e a melhoria
das condições de trabalho.

Numa primeira fase discutir-se-á aquilo que é
comum, já que os aspectos referentes a
carreiras profissionais, será uma segunda fase
deste processo negocial e que não está
tratado no documento agora entregue à
administração.

Pela nossa parte assumimos que, sendo o
ponto de partida comum, tudo faremos para
que todos cheguemos ao mesmo ponto de
chegada, com a defesa dos interesses e
reivindicações comuns a todos os
trabalhadores.

OALÁRIS TÊM QE CRSCR
A IP é uma empresa pública, tal como eram as
empresas que lhe deram origem, pelo que, no
essencial, os trabalhadores não têm aumento
dos salários desde 2009 e, certamente,
nenhum quererá trabalhar no próximo ano
com salários de há nove anos atrás.
Não podemos aceitar que, novamente, o
Orçamento do Estado imponha proibições de
valorização dos salários e isso só se consegue
com a luta.
E essa luta será construída na empresa, mas
também num âmbito mais geral, pelo que as
organizações sindicais subscritoras do
presente comunicado apelam aos
trabalhadores da IP, SA, para que no DIA 18
DE NOVEMBRO, participem na
MANIFESTAÇÃO NACIONAL promovida
pela CGTP-IN, que tem como tema central a
valorização do trabalho e dos
trabalhadores.

Informação específica da FNSTFPS
AOS TRABALHADORES DO
QUADRO DE PESSOAL
TRANSITÓRIO E DO CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABALHO DA EXESTRADAS DE PORTUGAL,SA

GREVE NACIONAL DOS
TRABALHADORES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

27 de Outubro
Pelo descongelamento dos salários, das progressões e promoções,
pelo fim da precariedade e pela aplicação das 35 horas semanais de
trabalho, está convocada para o
próximo dia 27 de Outubro, uma
GREVE NACIONAL DOS
TRABALHADORES DA
ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA, convocada pela Frente Comum, apelando aos trabalhadores da exEstradas de Portugal a que nela participem.

FNSTFPS EM REUNIÕES COM OS
GRUPOS PARLAMENTARES DA AR

UNIR OS TRABALHADORES

Na sequência da entrega do AbaixoA FECTRANS/SNTSF e a FNSTFPS decidiram Assinado, com mais de 700 assinaturas
de trabalhadores da ex-EP,SA, com a
que, perante a empresa constituirão, uma única
exigência de aplicação de um único
Comissão Sindical Negociadora, na defesa da
instrumento de relações colectivas de
proposta comum a todos os trabalhadores e
trabalho a todos os trabalhadores da
subscrita por todas as organizações sindicais IP,SA(incluindo os do QPT), aos grupos
que representam trabalhadores no universo parlamentares da AR, foi a FNSTFPS
empresarial da IP.
recebida nos dias 18 e 19,
respectivamente, pelos GP do PS e pelo
Também decidiram lançar um plano de reuniões GP de “Os Verdes”. Aguarda-se a
e contactos com os trabalhadores, para marcação de reuniões com os restantes
prepararmos a mobilização pela defesa da grupos parlamentares nos próximos
proposta reivindicativa dos trabalhadores.
dias.

VAMOS À LUTA

JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA!

MANTÉM-TE INFORMADO!

