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É UMA LUTA DE TODOS
Os trabalhadores precisam de ver os seus 
salários valorizados e isso faz-se 
através da negociação, o que o 
governo/administração não quer fazer, 
como ficou patente na reunião de 
conciliação do passado dia 10 de 
Novembro.

Porque são os trabalhadores que com a 
sua luta, constroem as condições para 
valorizarem as suas condições de 
trabalho, o SNTSF/FECTRANS e a 
FNSTFPPS avançaram com pré-avisos de 
greve, para TODOS os trabalhadores das 
empresas da IP (Infraestruturas * 
Património * Telecom * Património) para 
o próximo dia 30 de Novembro, durante 
todo os períodos de trabalho.

Ü Actualização intercalar desde 1 de 
Janeiro de 2022 igual à diferença do 
que foi aplicado e o resultado da 
inflação anual;

Ü Aumentos salariais de 10% com um 
aumento mínimo de 100€;

Ü Salário mínimo na IP no valor de 850€;

Ü Subsídio de refeição - 10€;

Ü Alteração das diuturnidades para 
anuidades no valor de 6 euros sem 
limite de anos;

Ü Subsídio de escala 20%;

Ü Restantes cláusulas pecuniárias com 
subida de 10%;

Ü Subsídio de irregularidade igual ao 
subsídio de escala no que respeita ao 
valor percentual e regras;

Ü Subida do subsídio de turno para 8% e 
12% respectivamente;

Ü Redução do horário de trabalho para as 
35 horas semanais.

Ü Alargar as concessões de viagem a 
todos os trabalhadores do grupo IP;

Ü Calendarização de reunião regulares 
com a IP, de forma a haver diálogo e 
assim resolverem-se problemas 
diversos que vão surgindo;

Ü Justa integração dos trabalhadores da 
e x .  E P  n o  A C T  e  r e s p e c t i v o 
Regulamento de carre iras sem 
discriminações entre a sua origem 
r o d o v i á r i a  o u  f e r r o v i á r i a , 
independentemente do vínculo laboral.



ESQUEMA DO PRÉ-AVISO
30 de Novembro

No período compreendido entre as 00h00 e 

as 24h00 do dia de 30 de Novembro de 2022 

todos os trabalhadores da IP e suas 

participadas farão greve.

Ficam também abrangidos por este aviso 

prévio de greve os trabalhadores que 

iniciem o período de trabalho no dia 29 de 

Novembro de 2022 e o terminem no dia 

seguinte, que farão greve desde o início do 

período de trabalho;

Ficam igualmente abrangidos pelo aviso 

prévio de greve os trabalhadores que 

iniciem o período de trabalho no dia 30 de 

Novembro de 2022 e o terminam no dia 

seguinte, que farão greve até ao final do 

período de trabalho;

No caso do mesmo trabalhador realizar 

dois períodos de trabalho parcialmente 

coincidentes com o dia 30 de Novembro de 

2022, apenas será considerado, para efeito 

do aviso prévio de greve, o período com 

maior carga horária do referido dia, ou 

sendo igual, apenas será considerado o 

primeiro período

AUMENTO NA TABELA É PARA SEMPRE!

Nós defendemos que o combate ao 
aumento brutal do custo de vida, faz-
se com o aumento na tabela salarial, já 
que esse será para sempre enquanto a 
atribuição de prémios não tem reexos 
futuros na tabela salarial

É através do aumento da tabela 
salarial que se valorizam as prossões 
e todos juntos temos força para impor 
a melhoria dos salários de quem 
trabalha em todo o universo IP.

Apoia as tuas reivindicações, assinando o:

Não basta apresentar propostas, é 
preciso ter a força dos trabalhadores para 
as negociar e, desde já, cada um pode 
começar a dar essa força, através de um 
abaixo-assinado, que contém a proposta 
que apresentámos.

É um pequeno esforço de cada um, que 
pode dar uma força muito grande na 
defesa da proposta de valorização dos 
salários de todos, e não há melhoria dos 
salários, defesa e conquista de direitos, 
sem a mobilização dos trabalhadores na 
defesa dos seus interesses de classe.


	Página 1
	Página 2

