1 Balanço da greve
As organizações de trabalhadores saúdam todos os trabalhadores da IP –
Infraestruturas de Portugal, IP-Telecom; IP-Engenharia; IP-Património, pela
determinação colocada na greve do passado dia 31, que constituiu mais um marco
importante na mobilização e luta dos trabalhadores de exigência de um ACT e RC que
integre todos os trabalhadores, para uma valorização salarial e das carreiras
profissionais.
2. Próximas acções
Foi decidido:
Endereçar uma carta ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a solicitar uma
reunião e a desafiar para que dê instruções no sentido de todo o empenho para que,
até ao final deste mês de Novembro, se conclua a negociação de todas as cláusulas
do ACT – clausulado geral – para se passar posteriormente à negociação do RC.
Continuar a intervenção e a luta, nos seguintes moldes:
15 de Novembro de manhã - Concentração das estruturas de trabalhadores em frente
ao Conselho de Ministros;
Semana de 18 a 24 – Semana de agitação e luta com a ostentação e difusão de um
autocolante alusivo à luta e realização de dos plenários possíveis sob direcção da CT
Semana seguinte – com acções a marcar em função dos desenvolvimentos do
processo.
Primeira semana de Dezembro – Retorno á luta na forma de greve, em moldes a
anunciar brevemente.
As organizações de trabalhadores.
CT da IP – Comissão de Trabalhadores das Infraestruturas de Portugal
ASCESF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária
FECTRANS – Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes e
Comunicações
FENTCOP - Sindicato Nacional Dos Transportes Comunicações e Obras Públicas
FNSTFPS – Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais
SINAFE - Sindicato Nacional Ferroviários do Movimento e Afins
SINDEFER - Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia
SINFA - Sindicato Nacional de Ferroviários e Afins
SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviário
SINFESE - Sindicato Nacional Ferroviários Administrativos Técnicos e de Serviços
SINTAP – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública e de Entidades de
Fins Públicas
SIOFA - Sindicato independente dos Operacionais Ferroviários e afins
SNAQ - Sindicato Nacional de Quadros Técnicos
SNTSF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário
STF – Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários

