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O AUMENTO DOS SALÁRIOS É UM DIREITO

A administração/governo está na IP, a fazer aquilo
que o governo não se atreveu a fazer na administração pública e noutras empresas públicas (embora
com valores muito baixos), em que assumiu o aumento dos salários.

Compete às organizações sindicais empenhada na defesa dos interesses de classe de que quem
trabalha, intervir, mobilizar e lutar pela valorização dos salários e das profissões e não assumir que os
trabalhadores não têm direito ao aumento do seu salário.

As organizações sindicais da CGTP-IN estão comprometidas na defesa de TODOS os trabalhadores
das empresas do grupo IP, pelo que o caminho passa pelo reforço da intervenção destas organizações e
pelo reforço do seu poder negocial, com a junção de TODOS os que acreditam que é preciso defender a
dignidade de quem trabalha.

Na greve da passada sexta feira, que
ao contrário das jogadas de divisão
lideradas pela administração, teve

participação dos trabalhadores, que
assim exigiram aquilo a que têm direito

– O AUMENTO DOS SALÁRIOS –
conforme consta na cláusula 2ª do ACT

e que se a administração/governo
tivesse cumprido com os compromissos

assumidos, teria acontecido desde o
passado dia 1 de Janeiro.

Neste processo negocial apresentámos um conjunto de reivindicações que não se limitaram ao aumento dos

salários, nomeadamente:

AS REIVINDICAÇÕES ESTÃO ACTUAIS

� Redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais;

� Justa integração dos trabalhadores admitidos

com o processo dos precários (PREVPAP);

� 12 horas de repouso para todos os que trabalham por turnos e escalas, já no início de 2020;

� Justa integração dos trabalhadores da ex-EP

no ACT e respectivo Regulamento de

carreiras;

Unidos Somos

mais fortes



� Cláusula 18ª(horário de trabalho-nº1 e 2)-passar a “35 horas”; nº6 “não
ultrapassar as 9 horas”;

� Cláusula47ª - subida do subsídio de turno para 8% e 12%, respectivamente;
� Inserir no ACT matérias que apenas estão em actas, tais como as entradas

ao serviço antes das 6 horas da manhã, após o descanso (alterar para
ausência).

� Cláusula21ª - subsídio de irregularidade igual ao subsídio de escala no que
respeita ao valor;

� Alteração de diversas cláusulas no ACT:

È vasta as matérias em torno das quais há condições de negociar e para além dos

salários e das cláusulas do act existe mais um conjunto de reivindicações

TODOS OS TRABALHADORES!
OACT DEVE SER PARA:

As organizações sindicais da CGTP-IN

defendem e têm intervindo no sentido

de todos os trabalhadores das quatro

empresas da IP, sejam inseridos no

ACT, independentemente do seu

vínculo laboral.

No conjunto das matérias em discussão, os

salários estão presentes. Apresentámos

uma proposta e nos termos da cláusula 2ª

do ACT a partir do dia 1 de Janeiro de cada

ano, os trabalhadores têm direito a novos

salários e, para isso, tem que haver

negociação.

A nossa proposta é: Aumento dos salários em

90€ por trabalhador, o que significa mais

3€/dia; Salário mínimo na IP de 850€;

Subsídio de refeição 10€; Diuturnidades

30€/cada; Subsídio de escala 20%;

Restantes cláusulas pecuniárias - aumento

de 1€.

A proposta da administração/governo foi a

do congelamento dos salários, já que os

quer manter iguais a 2019, logo não se

cumpriu o estipulado noACT.

CONTINUARAINTERVIR:

NA DEFESA DE QUEM TRABALHA

Animados pela resposta dos trabalhadores na greve
de dia 17, vamos continuar a insistir junto da
administração/governo para que se discuta e
negoceie as matérias que apresentámos, porque
são matérias que melhoram as condições de vida
e de trabalho.

Não temos propostas fechadas e elas evoluirão em
função da abertura da administração/governo para a
sua discussão e negociação, mas é a unidade,
mobilização e luta dos trabalhadores que será
determinante para fazer evoluir o processo.

Se nada fizermos, a receita que
querem aplicar este ano, será a
mesma que quererão aplicar no

próximo ano.


