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Aos trabalhadores do Quadro de Pessoal Temporário (QPT`S), 

Como já vos tínhamos comunicado, na anterior legislatura, foi apresentado na 

Assembleia da República pelo Partido Ecológico os VERDES, um projeto-lei (n. 

º1157/XIII/4ª). Este projeto-lei permitia alterar o decreto-lei nº 91/2005, pudendo 

assim os trabalhadores do QPT ser abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho 

em vigor na IP, sem perderem o seu vínculo à função pública, mantendo assim 

o acesso à ADSE e a ligação à Caixa Geral de Aposentações. 

Infelizmente esse projeto de lei foi apresentado tardiamente, ou seja, no final da 

legislatura, e como tal nem sequer foi a votação. Como consequência, esses 

projeto-lei caducou, sendo agora necessário apresentar um novo projeto-lei na 

atual legislatura. 

Nesse contexto, e já na atual legislatura, pedimos audiências com todos os 

grupos parlamentares para debater esta questão. Fomos recebidos pelo PCP, 

BE, PS, PSD e Verdes (ordem de convocatória), tendo a última audiência 

ocorrido no dia 9 do corrente mês. 

O PCP mostrou todo o seu apoio a esta questão e comunicou-nos que iria reunir 

com os VERDES no sentido de ser apresentado um novo projeto-lei. 

O BE manifestou a sua vontade em nos apoiar e votar favoravelmente, 

disponibilizou-se, inclusive, para “fiscalizar” a entrada do documento na AR e 

caso fosse necessário, também eles estariam dispostos a apresentar um novo 

projeto-lei. 

Quanto ao PSD, ainda a estudar o assunto, mostrou total conhecimento sobre 

este assunto e, sem garantias, deu-nos a entender que não seria por eles que o 

projeto não passaria. 

Já no que diz respeito ao PS, comunicaram-nos que estão a trabalhar no 

assunto, tentando encontrar uma solução, mas não se comprometeram em 

apresentar um novo projeto-lei, tendo inclusivo descartado a hipótese de 

desbloquear a situação através do conselho de ministros. A posição do PS 

contrasta com o que nos foi comunicado pela tutela. Foi-nos dito que o partido 

estava empenhado em resolver a situação dos QPT`s, e que estava eminente 

uma solução. Mas quando ouvimos falar em “problemas orçamentais” …. 

Sabemos que há pessoas empenhadas em encontrar uma solução, falta saber 
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se o restante partido assim o permite. Aliás, podemos estar claramente perante 

um novo bloqueio por parte das finanças. Ficamos assim a aguardar a posição 

do PS. 

O PARTIDO ECOLÓGICO OS VERDES, mostrou-se disponível para apresentar 

novo projeto de lei e comprometeu-se a faze-lo com a maior brevidade possível.  

Da nossa parte, cremos que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance 

no sentido de resolver esta enorme injustiça. Resta-nos verificar se o projeto-lei 

é de facto apresentado e, caso seja necessário, pressionar para que tal 

aconteça. 

Em relação às questões pendentes, como a manutenção do subsídio de pré 

integração, manutenção da requisição, manutenção e possível aumento do 

subsídio de refeição nada ainda nos foi comunicado. Temos insistido para obter 

essa resposta e com o aproximar do final de ano iremos pressionar a tutela para 

que nos esclareça de forma a vos podermos esclarecer também. 

A outra grande questão é saber se aceitaram a nossa sugestão de alargamento 

do prazo da adesão ao ACT, com a desvinculação à função pública. A tutela 

disse-nos que estava a resolver o assunto com a IP de forma a que esse prazo 

seja prolongado para além de 31 de dezembro de 2019, mas a verdade é que 

estamos no dia 12 de dezembro e ainda nada nos foi comunicado nesse sentido. 

A empresa suspendeu o plano de adesão dos QPT`s ao ACT, certamente terá 

recebido instruções para tal, estamos a tentar perceber o que realmente motivou 

essa suspensão. 

Dia 17 de janeiro iremos reunir com o Sr. Ministro das Infraestruturas e 

habitação, esperamos algumas respostas sobre estas questões. Até lá nada 

mais podemos acrescentar. 

Resta dizer que o SINFA se mantém à disposição dos trabalhadores para 

qualquer esclarecimento, podendo ser usados os canais de comunicação que 

são do conhecimento geral. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

SINFA - Sindicato Nacional dos trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas 

e Afins. 
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