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SABIA QUE NA IP? 
➢ Apenas foram disponibilizados 345.000 euros para o novo sistema de carreiras. 

 

➢ Uma enorme quantidade de trabalhadores ficou fora de grelha, os seus índices não 

existem, os trabalhadores têm que completar 3 anos no anterior índice até serem 

integrados num índice do atual sistema de carreiras. 

 

➢ Há trabalhadores Técnicos Superiores com 10 e mais anos de experiência a 

desempenhar funções de acordo com essa experiência, mas foram colocados na banda 

de Técnicos Superiores I, uma categoria que na Ex- REFER estava destinada a Técnicos 

Estagiários. 

 

➢ Não foi tida em conta a antiguidade dos trabalhadores que estavam nos índices B e D 

do Regulamento retributivo da Ex-E.P? Nem dos trabalhadores das empresas 

participadas do grupo IP? Nem dos técnicos superiores que estavam no final da banda. 

TODOS foram assim prejudicados. 

 

➢ Os trabalhadores que recebem ajudas de custo em vez de deslocações (Técnicos 

Superiores, Assistentes de Gestão e Operadores de Apoio Geral), não recebem horas de 

viagem. 

 

➢ O valor das ajudas de custo é pago de acordo com o vencimento de cada trabalhador, 

sendo aqueles que ganham menos os que têm uma ajuda de custo mais baixa. 

 

➢ Há quem não tenha isenção de horário de trabalho, mas realiza atividade laboral fora 

das horas normais de trabalho, justificando claramente esse regime de horário. 

 

➢ Há quem esteja fora do período normal de trabalho ou em dia de descanso semanal ou 

feriado, à disposição da empresa e não está de serviço de prevenção, como tal não 

recebe o que está determinado caso estivesse em serviço de prevenção. 

 

➢ Os trabalhadores das Infraestruturas têm entradas às 00h00m vindos do seu descanso 

semanal? E que esse sacrifício que os trabalhadores fazem regularmente, não beneficia 

a empresa, mas apenas os trabalhadores dos empreiteiros. 

 

➢ Que os trabalhadores das Infraestruturas têm um horário rígido (8/17 ou 9/18), mas na 

verdade trabalham por escalas, como compensação recebem um prémio diário quando 

trabalham fora desse horário, mas esse não é considerado como retribuição. 

 

➢ Existe um pequeno grupo de trabalhadores que tem uma categoria profissional que não 

existe no Sistema de Carreiras (Quadros de Zonas de Circulação). 
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SABIA QUE NA IP? 
 

➢ Existe um enorme número de trabalhadores que desempenha funções de categoria 

superior àquela onde estão enquadrados. 

 

➢ A empresa escala trabalhadores para períodos de trabalho que não estão previstos no 

gráfico das estações. 

 

➢ Se praticam vários períodos de repouso entre períodos de trabalho? (Turnos=8 horas, 

escalas nas estações= 9 horas, Geral= 11 horas e CCO=12 horas). 

 

➢ Existem 4 valores para o subsídio de refeição na empresa? (4,77€, 6,46€, 7,50€ e 8,12€). 

 

➢ É frequente a gestão de frota não ter viaturas para atribuir aos seus trabalhadores que 

têm que se deslocar ao serviço da empresa, por exemplo para acompanhar obras. 

 NAS PARTICIPADAS 

➢ Além dos problemas comuns, existe um grupo considerável de trabalhadores que está 

cedido ocasionalmente à IP mas essa não os integra nos seus quadros? 

OS QPT 

➢ São cerca de 400 trabalhadores que são funcionários públicos e que cerca de 350 são 

designados como sendo do Quadro de Pessoal Transitório (QPT). 

 

➢ Grande parte dos QPT são requisitados, mas também há quem não tenha requisição, 

essa serve para compensar os trabalhadores que foram desempenhar funções 

diferentes e as 2h30m que esses trabalhadores trabalham a mais semanalmente. 

 

➢ Grande parte dessas requisições não compensa as 2h30m que esses trabalhadores 

trabalham além das 35 horas? Como tal a empresa desde 1 de outubro, alterou o horário 

de trabalho das 37h30 para as 35 h00m. 

 

➢ Esses trabalhadores para aderirem ao ACT têm que se desvincular da função publica. 

(Tal acontece por falta de vontade política e total inercia da IP). 

 

➢ Ao contrário dos demais o subsídio de pré integração não passou a ser parte integrante 

do salário desses trabalhadores, havendo mesmo a possibilidade desse ser retirado já a 

partir de janeiro de 2019. 

 

➢ Este grupo de trabalhadores não tem seguro de saúde pago pela empresa. Têm ADSE 

mas pagam 3.50% do seu salario, o seguro de saúde é gratuito. 
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