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SINDICALIZA-TE

NÃO HÁ IP SEM TRABALHADORES

A verdade é que neste momento a IP não é uma 
empresa aliciante para se trabalhar e isso só pode 
mudar com a subida dos índices e respetivos 
aumentos salariais para TODOS sem exceção. 

Se a promessa do governo para a subida do 
salário mínimo nacional para os 750€, (embora a 
proposta da CGTP-IN, seja de 850€) se vier a 
concretizar até 2023, teríamos uma IP, em que os 
p r i m e i r o s  7  í n d i c e s  s i m p l e s m e n t e 
desapareceriam, havendo por consequência 
algumas categorias sem carreira. 

Outras categorias ficarão com o seu índice de 
entrada no salário mínimo, ou seja, ficariam com 
S M N ,  t r a b a l h a d o r e s  c o m  d i f e r e n t e s 
categorias, diferente formação e diferente 
níveis de responsabilidade.

Desde 2009 até à actualidade o salário mínimo 
nacional subiu dos 450€ euros para os 665€ tendo 
havido uma valorização de 215€, com aumentos 
anuais entre os 2,1% e 5,83%. Enquanto isso na 
ex. REFER, ex. EP e actual IP, os aumentos foram 
zero. 

O SNTSF/FECTRANS repud ia  o  que a 
Admin is t ração da IP faz  que aconteça 
sistematicamente na empresa, a contratação de 
novos trabalhadores, com salários acima dos 
índices de entrada, muitas vezes com outras 

benesses tais como viatura ou IHT, não cumprindo 
com o ACT em vigor enquanto aos actuais 
trabalhadores continuam a aplicar baixos salários. 

Está mais do que na hora da IP e o governo 
investirem também nos trabalhadores. 

É preciso concretizar e colocar os trabalhadores 
na equação. Há muitos anos que a ferrovia foi 
deixada ao esquecimento, tendo-se fechado 
linhas e ramais, estando hoje em dia o mapa 
fer rov iár io  ao níve l  do século 19 e os 
trabalhadores com salários do século passado. 

Lamentavelmente com a apresentação do Plano 
Ferroviário Nacional continuaram a esquecer-se 
do mais importante, OS TRABALHADORES, que 
há muitos anos não têm aumentos salariais e que 
apesar da pandemia estiveram sempre na linha da 
frente e trabalharam muitas vezes sem condições 
de higiene e salubridade. 

Não basta o governo, na voz do ministro Pedro 
Nuno Santos, anunciar investimentos no sector 
ferroviário de 10 mil milhões de euros, algo que 
desde sempre tem sido uma das lutas do 
SNTSF/FECTRANS. 

É urgente e mais do que justo um aumento transversal de toda a grelha salarial

É demais! Esta na hora da união de TODOS os trabalhadores da IP 
reivindicarem junto da administração e do governo, o aumento dos 
salários e melhores condições de vida e trabalho.

A pandemia não serve como desculpa, pois, se houve a possibilidade 
de deixar de cobrar taxas de uso ferroviário a alguns operadores 
privados, também tem de haver dinheiro para os trabalhadores. 
Também no caso das PPP's não houve crise, estando os seus lucros 
assegurados com um pagamento anual de mais de mil e 200 milhões de 
euros. 

Até com os terminais de mercadorias da Bobadela e de Leixões, que 
são fontes de receita para a IP, soube-se que estão a pensar 
concessionar

O SNTSF/FECTRANS vai mobilizar os trabalhadores para a luta por aumentos salariais justos para 
todos, contra uma administração que não administra nada, estando dependente da tutela que também 
nada tutela. 
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