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No passado dia 14 de novembro o SINFA reuniu com a diretora dos 

recursos humanos e com a sua equipa. 

Da reunião, 

Há a reter o seguinte: 

➢ Apresentamos as nossas principais preocupações; 

 

➢ Não foi possível apresentar grande parte dos problemas individuais dos 

trabalhadores nem os problemas quotidianos que esses nos foram 

apresentando. Tal facto deveu-se à falta de agenda por parte da DCH. 

 

➢ Ficou combinado convocarem o SINFA para uma nova reunião; 

 

O que foi abordado: 

➢ Pedimos a reabertura do ACT para se poder discutir a integração do abono de 

irregularidade de horário no vencimento dos trabalhadores das infraestruturas, 

bem como a atribuição de horas de viagem para prestação de trabalho fora de 

sede. Enfatizamos o facto de o ACT ser um documento aberto, conforme se pode 

comprovar em várias atas assinadas, e que o processo negocial não acabou 

depois da subscrição desse; 

 

➢ Reenquadramentos; 

 

➢ QPT`s 

 

➢ Antiguidades; 

 

➢ Cedências ocasionais de trabalhadores das empresas participadas do grupo IP 

à IP. 

 

➢ Ofícios enviados pelo SINFA. 

 

O que foi respondido: 

 

❖ Não faz sentido reabrir a negociação do ACT passados poucos meses. 
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Fará então mais sentido ter trabalhadores a trabalhar praticamente em regime de 

escalas e muitas vezes a trabalharem mais períodos noturnos (sempre que a empresa 

entender) do que aqueles que laboram nesse regime e a receberem um abono pago em 

11 meses que não é considerado como parte integrante do salário? 

Ou fará mais sentido esses trabalhadores se fartarem dessa situação e cumprirem com 

o seu horário, saindo da sede para os locais de trabalho após a sua entrada ao serviço, 

e assim pôr em causa a operacionalidade da empresa e a segurança das obras e dos 

trabalhos? 

 

➢ Reenquadramentos: 

 

❖ Foi comunicado que no primeiro semestre de 2020 irá, finalmente, ser 

efetivado o processo de reenquadramentos, que deveria ter sido 

concluído aquando da entrada em vigor do ACT. 

Recordamos que a empresa deu o processo como fechado, agora reabriu-o, nunca 

desistimos, é uma vitoria de todos nós. Mas não concordamos com os prazos e 

iremos continuar a pressionar para que o processo seja célere e justo, com a consulta 

às chefias e com critérios bem definidos. 

A empresa não nos comunicou como irá fazer o processo. 

O que nos foi dito: 

❖ No primeiro semestre de 2020, serão reenquadrados os técnicos 

superiores que foram mal-enquadrados, ou seja, quem foi para bandas 

inadequadas relativamente às suas funções e à experiência acumulada 

nessas funções; 

 

❖ Numa segunda fase, irão ser os técnicos superiores que desempenham 

funções, mas continuam em categorias/carreiras fora das bandas dos 

técnicos superiores. Estes, serão sujeitos a um estágio profissional, que 

a empresa diz que tentará encurtar. O estágio para quem já desempenha 

as funções em toda a sua plenitude só serve para continuar a usufruir de 

mão de obra barata por mais doze meses. 

 

❖ Os restantes trabalhadores e são muitos aqueles que foram mal-

enquadrados e que desempenham funções acima da categoria que lhes 
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está atribuída, ficarão para último e não há compromisso assumido que 

o reenquadramento seja feito em 2020.  

 

 

➢ Antiguidades: 

Assunto não grato. No entender da DCH é como se aqueles anos não tivessem existido. 

A empresa continua a insistir que não considerou a antiguidade porque as finanças não 

permitiram, não vamos deixar cair o assunto no esquecimento, o tempo dirá se valeu a 

pena ou não, os reenquadramentos também eram um assunto encerrado; 

 

➢ QPT`s 

 

❖ Continuamos sem resposta ao nosso pedido de adiamento do prazo para os 

QPT`s poderem aderir ao ACT com a desvinculação à função publica. 

Recordamos que esse prazo termina no dia 31 de dezembro de 2019. 

 

❖ Quanto aos trabalhadores que recentemente passaram para as 35 horas 

semanais, a empresa comprometeu-se a manter o valor da requisição, mas não 

se comprometeu em manter o valor do subsídio de refeição, dizendo que é sua 

intenção manter o atual valor. Estranhamos a resposta dada, uma vez que a 

tutela disse à Comissão de Trabalhadores que tinha intenção de harmonizar o 

valor do subsídio de refeição com os demais trabalhadores da empresa, 

passando dos atuais 4,77 € para os 7,50 €. 

 

Como já comunicado o SINFA pediu audiências aos grupos parlamentares para que 

seja apresentado um projeto de lei que permita a adesão dos QPT ao ACT da IP sem a 

desvinculação à função pública. Já começaram a chegar as convocatórias. É um 

processo no qual estamos empenhadíssimos. 

 

 

➢ Cedências ocasionais: 

Pela primeira vez falou-se em renovar os contratos de cedência ocasional, 

anteriormente o que nos foi comunicado foi que se fariam comissões de serviço. Os 

contratos são renovados automaticamente, mas o prazo limite são 5 anos, ou seja, os 

trabalhadores terão que regressar à IPT e só depois poderão assinar novo contrato de 

cedência. Logo tal situação não é legalmente possível. 
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Mais uma vez foi-nos dito que os trabalhadores e os seus postos de trabalho estavam 

seguros, a verdade é que os trabalhadores estão preocupados e com toda a 

legitimidade. Ainda para mais quando as tarefas/funções que desempenham já não 

existem na IPT. 

A nossa preocupação é poder aconselhar o melhor possível os nossos associados 

quando daqui por pouco mais de doze meses tiverem que tomar decisões. Estamos e a 

trabalhar com advogados para poder dar a melhor resposta, mas iremos fazer todas as 

diligências junto da tutela e dos grupos parlamentares para que o problema se resolva. 

Pode não ser um problema para os recursos humanos da IP, mas para nós é um dos 

grandes problemas que a IP tem e iremos até onde podermos de forma a que esses 

trabalhadores sejam integrados nos quadros da IP. 

 

➢ Ofícios: 

 

❖ Relativamente aos ofícios enviados pelo SINFA, os assuntos foram abordados, 

a empresa reconhece os problemas, diz que estão identificados e que está 

empenhada em os tentar resolver. 

 

❖ Quadros de zona de movimento, a empresa admitiu que foi um assunto que caiu 

em esquecimento e prometeu empenho em o resolver o mais breve possível, 

estando apenas dependente da avaliação da gestão da circulação ferroviária. 

 

❖ Os melhoramentos na estação de Lisboa Santa Apolónia, estão a ser avaliados, 

tendo, entretanto, o sindicato já sido contactado para acompanhar o colega que 

virá recolher dados para a possível colocação das copas na estação e cabine de 

circulação. 

 

❖ A DCH ficou de avaliar a possibilidade dos trabalhadores da conservação 

corrente quando se justificar poderem ter serviço de prevenção. A abertura para 

os restantes casos identificados foi pouca. 

 

❖ Relativamente á atribuição de IHT a alguns trabalhadores que estão 

identificados a empresa mostrou alguma abertura para começar a avaliar alguns 

pedidos. Veremos… 
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❖ Diversas equipas que devido às suas especificidades nos mereceram atenção, 

a empresa reconhece a importância dessas e os seus problemas, está na hora 

de olhar para elas de forma diferente e encontrar soluções. 

 

➢ Ficaram por apresentar muitos assuntos que nos têm sido apresentados pelos 

trabalhadores, tal não foi possível por falta de tempo da empresa. 

 

Do que foi abordado: 

❖ Frota automóvel, mostramos a nossa preocupação por ser frequente não haver 

viaturas disponíveis para todos. 

 

❖ Retirada de percentagem ao prémio de complexidade do CCO quando o 

trabalhador se encontra de baixa médica, sendo um prémio mensal e não diário 

temos dúvidas quanto à sua legalidade. A empresa argumenta que havendo 

descontos para a segurança social os dias de baixa têm que ser retirados do 

prémio, vamos avaliar. 

 

❖ Apoio psicológico para os trabalhadores sujeitos a situações de colhidas na via-

férrea, a empresa informou-nos que tem ao dispor do trabalhador um programa 

de apoio ao trabalhador, que deve ser acionado pela chefia. 

 

❖ Exames médicos periódicos, sempre que possível serão feitos em clínicas 

médicas, a empresa comunicou-nos queixas por parte dos trabalhadores que 

têm que se deslocar, tem que haver equilíbrio, mas o que nos preocupa é a falta 

de qualidade obvia do serviço. A empresa que ganhou o concurso é a mesma. 

 

❖ Mostramos a nossa insatisfação pelos 3 trabalhadores do centro de limpeza de 

neve estarem fora da grelha na categoria de Operadores de Infraestruturas, 

aguardando pelos 3 anos de antiguidade para entrarem no primeiro índice, a 

situação anormal é infelizmente comum a muitos trabalhadores das diversas 

áreas da empresa, mas é para nós obvio que esses trabalhadores pelas tarefas 

e funções que desempenham deviam de ser enquadrados num índice ou mesmo 

numa categoria profissional diferente. 
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O que ficou por abordar: 

❖ Possibilidade de atribuição de passe de residência aos operadores de circulação 

que entraram na empresa no último curso externo. 

 

❖ Entradas de serviço após o descanso semanal às 00h00m nas equipas de 

infraestruturas afetas à manutenção ferroviária. 

 

❖ Viaturas para os serviços de prevenção. 

 

❖ Concursos internos. 

 

❖ Mobilidade interna. 

 

❖ Restruturações na circulação ferroviária. 

 

❖ Violação e alteração dos horários constantes nos gráficos de funcionamento das 

estações. 

 

❖ Deslocação de trabalhadores na circulação ferroviária, futuro dos trabalhadores 

após a conclusão das obras na Linha do Minho. 

 

❖ Pagamento do prémio de complexidade nas cabines de Lisboa Santa Apolónia 

e Entroncamento (turno das horas de refeição). 

 

❖ Espaço para dormidas para o pessoal da estação do Entroncamento. 

 

SINDICALIZA-TE, O SINFA É O ÚNICO SINDICATO INDEPENDENTE QUE 

REPRESENTA TODAS AS CATEGORIAS E CARREIRAS PROFISSIONAIS 

NA IP, FERROVIARIOS E RODOVIARIOS, PORQUE SOMOS TODOS IGUAIS! 

 

SOMOS TODOS SINFA! 

SOMOS TODOS IP! 
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