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O SNTSF/FECTRANS assinou, ontem dia 10 de Abril, o Regulamento
Carreiras da IP, dando sequência ao acordo de 27 de Março, sobre o
Clausulado Geral.
Com esta assinatura, todos os nossos associados, na IP e empresas
participadas, passam a estar abrangidos pelo Acordo Colectivo de
Trabalho e pelo respetivo Regulamento de Carreiras, que tem
aplicação retroactiva a 1 de Janeiro de 2019, abrangendo desta
forma todos os nossos associados.
Temos noção que nesta negociação não se conseguiram todos os objectivos, que
muitas arestas ainda têm de ser limadas nas próximas revisões, até na IP e
participadas, haver um ACT que seja justo e igualitário para TODOS os trabalhadores,
seja qual for a sua origem.
Mas há um grande objectivo que foi conseguido, o de haver um ACT e um RC
para todos os trabalhadores do Universo IP.

O RESULTADO DA NOSSA NEGOCIAÇÃO
Com a nossa persistência e nunca nos
deixando ir atrás de calendários políticos,
continuámos teimosamente na mesa de
negociações perante pressões da
administração junto dos trabalhadores, o
que não nos demoveu pois andamos cá para
negociar SEMPRE o melhor para TODOS e
não olhar para os trabalhadores apenas
como números.

Ø

Findo este processo conseguimos:
Ø Horário de trabalho noturno igual
para TODOS das 20h às 7h;
Ø Mantém-se o acordo de que a seguir a
um dia de ausência a entrada ao
serviço não pode ocorrer antes das
6h;
Ø Mantém-se a regulamentação interna
sobre as regras de antiguidade a
considerar nas transferências,
destacamentos e aﬁns;
Ø Os trabalhadores das empresas
participadas que recebem subsídio
de refeição de 8,12 euros continuarão
a recebê-lo;

Ø
Ø
Ø

É assumido que, não serão
consideradas como mudanças de
carreira proﬁssional ou de categoria
proﬁssional e, consequentemente os
trabalhadores não terão alteração de
horário de trabalho, as transições
entre categorias previstas no mapa
de "Correspondências entre as
categorias anteriores e as novas
categorias";
25 dias de férias para TODOS já este
ano de 2019;
Os desenhadores projetistas irão
integrar a carreira de técnico de
exploração e infraestruturas;
-Criar, no âmbito do Sistema de
Carreiras, uma disposição similar à
que existe no AE da REFER, de onde
conste que o trabalhador dispõe do
direito de reclamar da classiﬁcação
que lhe foi atribuída no âmbito do
sistema de avaliação/gestão de
desempenho, devendo a empresa
apreciar tal reclamação em prazo
razoável.

Outros assuntos tratados na reunião - Foi por nós colocado a questão de para os
trabalhadores das ex.estradas não lhes ser contado o tempo de permanência nos actuais
níveis salariais, para efeito de colocação na nova grelha, assunto que ﬁca em aberto para a
próxima negociação.
A administração assumiu por escrito o compromisso de marcar uma reunião para discussão da
conclusão do processo do PREVPAP.
Perante a questão de hoje ter sido feito em tribunal, um acordo relativamente à integração de
um trabalhador na carreira de técnico, da IP foi respondido que nas situações idênticas, será
aplicada a mesma solução sem recurso a tribunal.

FOI O RESULTADO DA LUTA
Com este acordo, TODOS teremos um
instrumento de contratação coletiva, que nos
torna mais fortes, mais unidos. e que é fruto
da unidade e luta e, que como provámos,
poder-se-ia ir mais longe se todas as
organizações tivessem assumido os
compromissos com os trabalhadores tal
como nós ﬁzemos.
O SNTSF/FECTRANS como é do
conhecimento geral, foi o ultimo a assinar este
acordo, deixando muitos trabalhadores na
dúvida.
A verdade é que nunca poderíamos assinar
nada, sem primeiro ouvir os trabalhadores, os
seus anseios, as suas preocupações. É esta a
nossa forma de trabalhar.
Não somos melhores que ninguém, apenas
diferentes, pois o sindicato são os seus
associados. O que dentro do possível
ﬁzemos, contactámos com os trabalhadores

de norte a sul do país, tendo levado os seus
contributos para a mesa de negociações.
Apesar da assinatura, não iremos baixar os
braços. É hora de irmos a todos os locais de
trabalho, informar, mobilizar e em tempo
oportuno sentarmo-nos novamente na
mesa de negociações. Assinámos sim,
mas sem fazer festa ou brindes pois temos
noção que muito trabalho ainda está pela
frente e este ACT está muito longe de ser o
ideal.
Foi um passo importante, mas não a
resolução de todos os problemas. O que
assinámos teve evoluções relativamente
ao que outros assinaram, agora há que
continuar a reforçar a luta e a unidade dos
trabalhadores e isso faz-se com o
crescimento do nosso sindicato, para que
este continue a ter mais força na mesa de
negociação.

Com a força dos trabalhadores, contra tudo e contra todos
conseguimos isto. É pouco dirão alguns.
Agora pensem o que seria se todos os trabalhadores estivessem
juntos no SNTSF o Sindicato da FECTRANS/CGTP nas empresas
do universo IP?
O SNTSF, o Sindicato da FECTRANS/CGTP-IN na IP - Infraestruturas;
IP-Telecom; IP-Engenharia e IP-Património, é a organização sindical
de classe de todos os trabalhadores destas empresas.
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