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A Todos os QPT 

Caros colegas, 

Informamos que o Grupo Parlamentar do PS, apresentou uma proposta de Lei 

no Orçamento de Estado, que visa alterar o Decreto-Lei nº.91/2015 de 29 de 

maio, e assim os trabalhadores do Quadro de Pessoal Transitório poderem 

aceder ao Sistema de carreiras em vigor na IP, bem como a atualização do 

subsidio de alimentação para o valor dos demais trabalhadores (valor atual de 

7,50 euros). ESSA PROPOSTA FOI APROVADA. 

Podem consultar o processo no site da Assembleia da República. 
 
(https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/DetalhePropostaAlterac
ao.aspx?BID=12742 )  
  
Assim, quando for publicado o Orçamento de Estado de 2020 a IP poderá 
aplicar esta norma.  
 
De salientar que esta norma produz efeitos a 01 de janeiro de 2020, tentando 
acautelar a perda que os trabalhadores tiveram durante o período em que o OE 
estava em discussão/publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“«Artigo 17.º Quadro de pessoal transitório 
 1 — […].  
2 - Os trabalhadores integrados no quadro de pessoal transitório podem optar pela 
integração no Sistema de Carreiras em Anexo ao Acordo Coletivo entre a 
Infraestruturas de Portugal, SA e outras e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
do Sector Ferroviário e outros, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 22, 
de 15 de junho de 2019, sendo lhes aplicadas nesse caso, enquanto em exercício 
efetivo de funções na Infraestruturas de Portugal, as normas daquele sistema de 
carreiras, incluindo nomeadamente descritivos funcionais das categorias 
profissionais, respetivas retribuições base e progressões na categoria.  
3 - Aos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, SA que exerçam a opção 
permitida no número anterior, é aplicado o regime e valor de subsídio de refeição 
que consta do mesmo instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.  
4 - [anterior número 2].  
5 - [anterior número 3].  
6 - [anterior número 4].  
7 - [anterior número 5].  
8 - [anterior número 6].»  
2 – O disposto no presente artigo produz efeitos a 1 de janeiro de 2020.” 
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O SINFA só hoje ao final da tarde teve conhecimento da entrada da Proposta de 
Lei, quando tentamos saber se já havia previsão da entrada do projeto de lei, foi 
com grande surpresa, mas ao mesmo tempo com uma satisfação e alegria 
enorme que recebemos a boa noticia. 
 
Insistir e lutar vale sempre a pena, valeu a pena sensibilizarmos o Sr. Ministro 
das Infraestruturas e Habitação e o seu Gabinete, valeu a pena as reuniões com 
os Grupos Parlamentares, valeu a pena toda o trabalho e insistência que 
tivemos. Nunca demos o caso como perdido e enquanto houve uma réstia de 
esperança não desistimos. Hoje tivemos mais uma vez a prova que vale sempre 
a pena lutarmos pelos nossos objetivos e direitos por muito que esses pareçam 
distantes. 
 
O SINFA agradece a todos os que ajudaram os trabalhadores e não esquecemos 
de forma alguma também todo o trabalho e toda a ajuda da Comissão de 
Trabalhadores da IP, que foram uma das peças chave neste processo.  
 
Mas acima de tudo queremos felicitar todos os trabalhadores do Quadro 
de Pessoal Transitório. 
 
A resolução desta matéria só foi possível com muito trabalho e com muita 
dedicação, mas também só foi possível graças aos nossos associados, sem eles 
não os poderíamos representar e assim não teria sido possível alterar o decreto 
de Lei da fusão das Empresas. 
 
Não acaba aqui o nosso trabalho, nem será esta a nossa última luta, é importante 
que todos se sindicalizem, pois só assim podemos conseguir mais vitorias como 
esta. 
 

SOMOS TODOS IGUAIS! 

SOMOS TODOS IP! 
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