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UNIDOS
SOMOS
MAIS
FORTES

AOS TRABALHADORES DA IP, SA

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em 
Funções Públicas e Sociais decidiu aderir à GREVE dos 
trabalhadores da IP,SA, convocada pela FECTRANS e outras 
estruturas sindicais, para o próximo dia 8 de Outubro, para 
exigir o aumento dos salários na Empresa.

SETEMBRO 2021

GREVE DE 24 HORAS
PELO AUMENTO DE SALÁRIOS
PELA APLICAÇÃO INTEGRAL DO ACT
AOS TRABALHADORES DO QPT

Por isso, no próximo 
dia 8 DE OUTUBRO, 
adere à GREVE!

8
OUTUBRO

8
Estas são razões mais do que suficientes 
para que os trabalhadores do QPT 
adiram à luta que agora prossegue com 
a GREVE DE 24 HORAS, marcada o para 
o próximo dia 8 DE OUTUBRO.

O Governo e o Conselho de Administração 
da IP,SA, precisam de sentir, de forma 
muito veemente, que os trabalhadores da 
Empresa querem aumentos nos salários e 
a aplicação do ACT.

A FNSTFPS subscreveu o Aviso Prévio 
de Greve já emitido e que abrange 
também os trabalhadores do QPT.

Como temos vindo a denunciar há largo 
tempo, os trabalhadores da IP,SA, não têm 
aumentos salariais desde que a Empresa 
foi criada em 2015, a que se somam os 
anos desde 2009.

Em 2020, o Governo e o Conselho de 
Administração da IP,SA, deveriam ter 
negociado com os Sindicatos a revisão 
dos salários, como ficou acordado em 2019, 
mas não o fizeram, num claro 
desrespeito pelos trabalhadores 
e as suas estruturas representativas.

No caso dos trabalhadores do Quadro 
de Pessoal Transitório(QPT), para além 
da ausência dos aumentos salariais, como 
acontece com os restantes trabalhadores 
da Empresa, continua a ser inaceitável que 
os mesmos não tenham direito à aplicação 
integral do clausulado do ACT, afastando-os 
de um conjunto de direitos ali consagrados, 
numa clara situação de discriminação 
relativamente aos restantes.


