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Comunicado IP               17 de junho de 2020 

ZERO!!!!! Zero foi a percentagem proposta para os aumentos salariais relativo a 2020 

para os trabalhadores das empresas, INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, IP ENGENHARIA, IP PATRIMONIO e IP 

TELECOM. 

Foi o próprio Ministro das Infraestruturas e Habitação que comunicou aos sindicatos presentes na reunião de hoje, 

que NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA HAVER AUMENTOS SALARIAIS EM 2020. 

A principal justificação? Só podia ser o Covid-19. Percebemos o atual momento, mas o Governo/Administração 

também tem que perceber que não há aumentos salariais na IP, SA e nas suas participadas desde 2009. 

E também não podemos perceber que a Função Pública tenha aumentos salariais (miseráveis é certo) e que uma 

empresa do sector empresarial do estado, como é o caso da IP, SA, não tenha, pelo menos, a mesma atualização 

salarial. 

Outra justificação dada para o não aumento salarial, é que o Ministério está a negociar com a tutela das finanças o 

recrutamento de mais trabalhadores. Não percebemos a ligação entre o aumento salarial dos trabalhadores e o 

recrutamento. Se é verdade que necessitamos de colaboradores, também é certo que primeiro temos que resolver os 

problemas de quem já cá está. 

A coordenação do SINFA irá reunir brevemente e aí decidiremos quais os próximos passos a dar. Estaremos, também, 

em contacto com os restantes sindicatos, por forma a que seja possível encontrar uma solução conjunta. Esta reunião 

nada traz de novo, não vemos qualquer razão para nos desviarmos do nosso caminho e exigirmos aumentos salariais 

para 2020. 

A par disso, foi-nos comunicado que: 

1. Irá haver progressões, ou seja, as carreiras não serão congeladas; 

2. A IP, SA irá continuar a recrutar externamente; 

3. Os trabalhadores das empresas participadas da IP, SA, que estão cedidos ocasionalmente, serão integrados 

na IP, SA, assim que acabar o contrato de cedência (5 anos). O Conselho de Administração comprometeu-se 

a enviar o pedido de autorização à tutela. Era uma das nossas cinco reivindicações, para além dos aumentos 

salariais. 

4. Os reenquadramentos previstos para o primeiro semestre irão decorrer como anunciado. Recordamos que no 

primeiro semestre serão reenquadrados os Técnicos Superiores que foram mal-enquadrados em bandas 

salariais que não correspondem ao tempo de experiência profissional em carreira de Técnico Superior. 

5. Foi também sublinhado o facto de que iria haver estágios profissionais para trabalhadores com licenciatura 

que se enquadrem nas necessidades da empresa. 
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