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O SINFA apresentou oficialmente à Empresa, no passado dia 22 de janeiro, as 

suas propostas reivindicativas para o ano de 2020. 

• Aumento salarial de 4%, garantindo um valor mínimo de 50,00 euros, com 

efeito a 1 de janeiro de 2020. 

• Colocação dos trabalhadores fora de grelha no índice imediatamente 

seguinte de acordo com o atual Sistema de Carreiras na Empresa; 

• Consideração de parte da antiguidade resultante do congelamento das 

carreiras dos trabalhadores oriundos da Ex-E.P, das Participadas e dos 

Técnicos superiores oriundos da REFER; 

• Atribuição de horas de viagem para prestação de trabalho fora de sede, a 

todos os trabalhadores; 

• Integração imediata dos trabalhadores das empresas participadas do 

grupo IP cedidos ocasionalmente à Infraestruturas de Portugal S.A, nos 

quadros da Infraestruturas de Portugal S.A; 

• Integração do Abono de Irregularidade de Horário como conceito de 

retribuição. 

 

Neste momento aguardamos que a empresa marque uma reunião com o SINFA 

para se discutir as propostas apresentadas. 

Continuamos igualmente a aguardar pela marcação de uma reunião com a DCH, 

pois existem alguns ofícios enviados que ainda não mereceram resposta a 

alguns problemas apresentados e que pretendemos ver cabalmente 

esclarecidos. 

Reenquadramentos - A Empresa diz que já iniciou o trabalho, contudo ainda não 

comunicou ao SINFA quais serão os procedimentos a adotar para tal 

reenquadramento. 

QPTS – Relativamente aos QPT’s, já tínhamos comunicado que a empresa iria 

deixar de pagar o subsídio de pré integração a partir de janeiro deste ano. 

Fizemo-lo, através de email, após reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas 

no dia 17 de dezembro. A Empresa também sabia deste facto pelo que somos 

da opinião que poderia e deveria ter comunicado este facto a todos os 
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trabalhadores. Como sabem, fê-lo apenas dois dias antes do dia 25, dia de 

pagamento na Empresa. 

A harmonização do subsídio de refeição em 7,50 euros para os QPT’s, com 

retroatividade a janeiro de 2020 foi a forma encontrada, pelo governo, para 

compensar a retirada do subsídio de pré integração. Para que tal seja uma 

realidade é necessário que um dos dois projetos de lei, já apresentados pelo 

PEV e pelo PS seja aprovado, algo que nos parece que vá acontecer, pois foi 

essa a vontade expressa pelos Grupos Parlamentares com quem reunimos em 

dezembro.  

Além do subsídio de refeição também haverá acesso ao Sistema de Carreiras 

na IP, permitindo-se assim que os QPT’s possam ver o valor dos seus salários 

atualizados por antiguidade, como os restantes trabalhadores da Empresa. 

Quanto à adesão ao ACT, dependerá da discussão e votação dos projetos de 

lei. Nesta matéria, e ao contrário das duas matérias anteriores, não há qualquer 

garantia que tal possa vir a acontecer. 

Entradas ao domingo nas Infraestruturas, é com grande preocupação que vimos 

que as entradas às 00:00 de segunda ou a partir das 20h de domingo se têm 

generalizado e aumentado, não podemos deixar, se querem que os 

trabalhadores entrem de serviço ao domingo têm que os integrar em serviço de 

escalas ou de turnos com folga rotativa. Abusar desta situação, poderá levar os 

trabalhadores para a greve ao trabalho extraordinário. 

Recrutamento - A Empresa tem feito algum recrutamento externo e interno. O 

recrutamento interno tem proporcionando algumas oportunidades para alguns 

trabalhadores serem promovidos. Relativamente ao recrutamento externo, 

informamos que todos os trabalhadores que agora entrarem, irão para o índice 

mais baixo das respetivas carreiras profissionais. Isto deve-se ao facto, por nós 

denunciado junta da empresa e da tutela, da injustiça de haver trabalhadores 

que iriam entrar agora, sem qualquer experiência, e que iriam ganhar mais do 

que alguns trabalhadores com experiência na empresa e com a mesma categoria 

profissional. Isso para nós era inaceitável. É, pois, com satisfação que vemos 

que valeu a pena o nosso trabalho.  

Quanto à questão de a empresa recrutar trabalhadores externos para cargos de 

chefia intermedia para a área das Infraestruturas, é algo com o qual discordamos 

em absoluto. Desde logo, somos da opinião que deveremos dar, em primeira 

instância, preferência aos trabalhadores da casa, como aliás está 
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regulamentado. Supor que não há trabalhadores internamente que possam 

ocupar esses lugares, deixa-nos serias dúvidas, pelo que estaremos atentos.  

Boletim Informativo Mensal - Ao longo destes meses temos publicado e enviado 

um boletim de informação mensal para o email dos nossos associados. Até à 

data temos tido sempre informação para vos dar, no entanto, por vezes, 

repetimos muita dessa informação. Sabemos que nunca é demais, no entanto 

optamos por alterar a periocidade do boletim, pelo que julgamos melhor que 

o boletim saia sempre que for necessário dar informação aos nossos associados, 

independentemente da periodicidade. 

Protocolo entre o SINFA e a GIANT - Parece que é desta. A GIANT irá contactar 

todos os associados para apresentar os produtos protocolados entre a 

mediadora e o sindicato. Haverá uma grande variedade de seguros e desejamos 

que esses seguros vão ao encontro das nossas necessidades. Os seguros são 

uma área na qual temos tido algumas solicitações, mas não há qualquer 

obrigatoriedade de adesão aos seguros. Temos trabalhado no sentido de 

apresentar soluções, não só para os nossos associados, mas também para os 

seus familiares. Acreditamos que a GIANT seja o parceiro certo. 

EU SOU SINDICALIZADO II, oferecemos 2 meses de cotas a todos aqueles 

que não são sindicalizados, terão de imediato a proteção e ajuda do sindicato, 

mas farão o desconto apenas 2 meses após a inscrição. 

Dia Nacional do Ferroviário, foi lançada uma petição que pede ao Parlamento a 

criação do Dia Nacional do Ferroviário, no dia 28 de outubro, o SINFA apoia a 

iniciativa.  

O SINFA continua a crescer e assume-se cada vez mais como o sindicato de 

referência no universo IP. O único sindicato independente que defende todos os 

trabalhadores independentemente da sua origem, carreira ou categoria 

profissional. É importante que continuem a dar-nos o vosso voto de confiança. 

Para aqueles trabalhadores que ainda não são nossos associados, convidamos-

vos a juntarem-se a nós. Só com a vossa representatividade é que podemos 

reivindicar aquilo a que todos temos direito. 

SOMOS TODOS IGUAIS! 

SOMOS TODOS IP! 

 

http://www.sinfa.pt/
mailto:sinfa@sinfa.pt

