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Comunicado IP                                                                                                                                    06 de julho de 2020 

GREVE NA IP-17 DE JULHO 
CRONOLOGIA: 

➢ Dia 20 de janeiro O SINFA enviou um ofício à Infraestruturas de Portugal S.A e comunicou à comunicação 

social, as seguintes reivindicações: 

• Atualizações salariais; 

• 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. 

➢ Dia 18 de fevereiro a IP recusa todas as propostas por estas terem consequências financeiras e que não terem 

orientações que lhes permita fazerem a adequada apreciação da proposta.  

➢ Dia 6 de março o negociador marca uma reunião com o SINFA para dia 18 de março no sentido de dar 

cumprimento ao disposto no número 3 da cláusula 2.ª do Acordo Coletivo de Trabalho da IP que diz o seguinte 

“as tabelas salariais e demais cláusulas de expressão pecuniária vigoram pelo prazo de 12 meses com efeito a 

partir de um de janeiro de cada ano”.  

➢ Dia 12 de março, os sindicatos reúnem a convite do SINFA, no sentido de se perceber se havia condições para 

que houvesse um entendimento conjunto. 

➢ Dia 13 de março, o negociador informa o SINFA que a reunião de dia 18 será cancelada devido à pandemia 

COVID-19. 

➢ Dia 17 de junho, há uma reunião de negociação com os sindicatos. O Ministro das Infraestruturas e Habitação 

informa os sindicatos de que não haverá atualizações salariais na IP. A presença do Sr. Ministro encerra a 

negociação e qualquer forma de diálogo entre sindicatos, empresa e tutela. Na mesma reunião a 

administração da empresa vincula-se às palavras de Sr. Ministro. No entanto, informa que iria enviar à tutela 

um pedido de autorização para a 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; 

➢ Dia 23 de junho, o sindicato SNTSF/FECTRANS envia um aviso prévio de greve para o dia 17 de julho. 

➢ Dia 29 de junho, a IP chama o SINFA para impedir que também o SINFA envie um aviso prévio de greve. Nessa 

reunião propusemos aumentos salariais iguais aos da função pública, ou em alternativa harmonização do 

subsídio de refeição em 8.12 euros. As propostas foram recusadas, e é-nos proposto o que já nos tinha sido 

prometido na reunião de dia 17 (integração na IP dos trabalhadores cedidos ocasionalmente) e a revogação 

da OS n.º29 (limita as ajudas de custo a alguns trabalhadores) é igualmente proposto a atribuição de passe de 

residência (CP) aos trabalhadores da circulação ferroviária admitidos a partir de 2017. NÃO HOUVE ACORDO. 
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➢ Dia 30 de junho, em reunião com os restantes sindicatos, numa iniciativa que promovemos, convidamos as 

estruturas a aderir à greve de dia 17 de julho (proposta pelos sindicatos da CGTP), tendo esses ficado de 

avaliarem internamente e posteriormente recusado aderir á greve. 

➢ Dia 30 de junho, a coordenação do SINFA reúne de urgência e com 9 votos a favor e um contra decide enviar 

um aviso prévio de greve para o dia 17 de junho, juntando-se assim aos sindicatos da CGTP. 

Esta direção, juntar-se-á sempre àqueles que estão com os trabalhadores, independentemente de esses estarem 

integrados em centrais sindicais ou não. Tudo fizemos, por isso promovemos duas reuniões, para que houvesse um 

entendimento entre todas as estruturas sindicais.  

VAMOS FAZER GREVE, porque a negociação está fechada e porque não nos resignamos com o facto de não haver 

valorização dos trabalhadores da IP. CONTINUAMOS OBVIAMENTE DISPONIVEIS PARA ENCONTRAR UMA SOLUÇÃO 

CONJUNTA COM A EMPRESA QUE PERMITA DESBLOQUEAR A SITUAÇÃO E ASSIM EVITAR A GREVE. 

O ACT é um documento que está em aberto, a empresa assim argumentou para justificar as enormes assimetrias 

existentes. As desigualdades existentes são do conhecimento de todos, se não houver abertura à negociação do ACT 

as injustas desigualdades nunca serão desfeitas. 

➢ Desde 2009 que não há aumentos salariais, 

➢ Houve aumentos salariais em 2020 na Função Publica, e foram feitas propostas em algumas empresas do 

sector empresarial do estado. 

➢ Há dinheiro para o Novo Banco, para salvar a TAP, para as empresas, para ajudar o turismo, hotelaria, 

restauração e praticamente todos os sectores. 

➢ Os compromissos que seriam devidos perante o sistema bancário, a segurança social, o sistema fiscal, das 

empresas foram aliviados. 

➢ o Estado português vai gastar cerca de 1.500 milhões de euros com as PPP rodoviárias em 2020. Em 2019 

foram 1.518 milhões de euros. Poderá ainda haver compensação às concessionárias pela quebra de tráfego 

nas autoestradas devido ao COVID. 

➢ Houve aumentos salariais na CP de 15,00 euros por trabalhador. 

 

➢ SÓ PARA OS TRABALHADORES DA IP NÃO HÁ DINHEIRO, Nem em 2020, nem em nenhum ano desde 2009, 

E SE NÃO LUTARES NEM EM 2021 NEM NOS SEGUINTES ANOS! 

 

Vais cruzar os braços e baixar a cabeça? 

Ou 

Vais LUTAR por aquilo a que tens direito no próximo dia 17? 

NÓS FIZEMOS O QUE ESTAVA AO NOSSO ALCANCE, AGORA É CONTIGO! 

DIA 17 DE JULHO TEMOS QUE MOSTRAR O NOSSO DESCONTENTAMENTO, A NOSSA REVOLTA E DIZER SIM À GREVE! 

 

SOMOS TODOS IGUAIS! SOMOS TODOS IP! 
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