
Não podem estar a argumentar com a pandemia, porque
acabaram por assumir que no Orçamento da Empresa já não
previam nada para a actualização dos salários e outras
remunerações, incluindo na unificação dos valores que ainda são
diferentes entre empresas.

A administração da IP/governo não podem evocar a pandemia
para fundamentar a sua actual posição. Porque se tivessem
cumprido a lei e o estipulado no ACT, desde o passado 1 de
Janeiro que os trabalhadores das empresas do grupo IP, deviam
estar a receber novos valores remuneratórios, decorrentes de
um processo negocial que não ocorreu por exclusiva
responsabilidade da administração da IP/governo.

A pandemia não pode pôr em causa os
direitos dos trabalhadores!

PANDEMIA NÃO É DESCULPA
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O CAMINHO É A LUTA

Aacção organizada dos trabalha-
dores é determinante para se
alcançarem as suas justas reivin-
dicações de melhoria salarial e
profissional.

Com a falta de proposta da admi-
nistração da IP/governo, os tra-
balhadores teriam mais uma
degradação das suas condições
salariais e profissionais e veriam
arrastar no tempo a falta de res-
posta aos problemas levantados
no âmbito da negociação doACT.

O aumento dos salários é
um direito de TODOS!

LUTA pelos teus direitos!

Se sente respeitado quando
lhe apresentam 0% para a
actualização salarial a que
têm direito?

Por isso, as organizações sindi-
cais da CGTP-IN, organizadas na
FECTRANS (SNTSF - Sindicato
Nacional dos Trabalhadores do
S e c t o r F e r r o v i á r i o ) e n a
FNSTFPS (Sindicatos dos Traba-
lhadores em Funções Públicas e
Sociais do Norte, do Centro e do
Sul e Regiões Autónomas), ape-
l a m à U N I D A D E , à
MOBILIZAÇÃO LUTAe à dos
trabalhadores das quatro empre-
sas da IP (Infraestruturas; Tele-
com; Engenharia; Património),

Será que cada trabalhador:

Sente a valorização das suas
profissões quando a adminis-
tração da IP/governo fogem a
discutir matérias os tra-
balhadores reivindicam?

que

PROPOMOS A TODOS OS
TRABALHADORES A

REALIZAÇÃO DE UMA LUTA,
NA FORMA DE GREVE, NO

DIA 17 DE JULHO.



SOLUÇÕES PARA OS
TRABALHADORES DO QPT

A aplicação integral do ACT

aos trabalhadores do QPT -

Quadro de Pessoal Transi-

tório, é uma exigência das

organizações da CGTP-IN,

que não foi ainda concreti-

zada porque o governo não

quer, ainda que o possa

fazer no âmbito da discus-

são da Assembleia da Repú-

blica, quando forem avalia-

dos os projectos de lei que

estão em discussão.

Há dois projectos de lei. Um

do PEV – Partido Ecologista

os Verdes, que tem uma

solução de integral aplica-

ção e outro do PS – Partido

Socialista, que tem uma

solução em que apenas se

aplica a regulamentação

das carreiras pro�ssionais

e o subsídio de refeição,

excluindo estes trabalha-

dores de todas as restan-

tes matérias existentes no

ACT.

Não desistimos da luta

pela Aplicação integral do

ACT aos trabalhadores

do QPT, com a manuten-

ção do vínculo público.

Todos somos IP, Todos temos que lutar!

Reivindicámos já junto do governo a inversão
desta situação, com a admissão de trabalhado-
res em falta nas diversas áreas das IPs e a unifi-
cação numa única empresa!

Mas a divisão continua a ser uma opção que não
leva em consideração os interesses do País. Pelo
contrário, pretende transformar em negócio, futu-
ramente privado, algumas áreas da empresa, que
vão sendo esvaziadas das suas competências,
como é o caso da Engenharia, com a transferên-
cia da produção, gestão e fiscalização de projec-
tos para entidades externas, com tão maus resul-
tados como se tem visto, dos quais deriva um
atraso significativo no desenvolvimento de
importantes projectos ferroviários.

A IP TEM QUE SER UM TODO

Foi com a luta que demos um passo na unifica-
ção das relações de trabalho, com a negociação
de um ACT – Acordo Colectivo de Trabalho,
abrangente dos trabalhadores das 4 empresas.

A divisão da IP, para além de servir para o esvazi-
amento de algumas áreas de actividade que deve-
riam estar integradas numa única empresa, ser-
viu também durante anos para manter salários
diferentes entre empresas, para criar mais luga-
res de direcção e gestão, para manter relações de
trabalho assentes na relação individual de traba-
lho com o objectivo de enfraquecer a unidade e
luta dos trabalhadores.

IP
Infraestrururas
Telecom
Engenharia
Patrimõnio

Unidos Somos

mais fortes


