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Comunicado IP                                                                                                                                    06 de julho de 2020 

GREVE NA IP-17 DE JULHO 
O SINFA enviou um aviso prévio de greve para o dia 17 de julho. 

Às reivindicações do SINFA, a empresa e a tutela responderam com um rotundo NÃO. 

No passado dia 17 de junho o Ministro das 

Infraestruturas e Habitação disse aos sindicatos 

que não tinha condições para atualizar os salários 

na IP. O argumento foi o COVID-19. O problema é 

que há sempre um qualquer vírus que impede que 

existam atualizações desde 2009, fazendo com 

que muitos trabalhadores, altamente qualificados, 

tenham vencimentos iguais, ou semelhantes, ao 

salário mínimo nacional e que os restantes vejam 

a sua qualidade de vida baixar ano após ano. 

O Ministro das Infraestruturas e Habitação teve 

até a coragem e o desplante de dizer que os 

trabalhadores eram uns sortudos porque tinham 

emprego e não estavam em LAY-OFF. O mesmo se 

aplica ao Sr. Ministro, tem sorte de ter o emprego 

que tem. No fundo que era uma sorte receberem 

o seu salário, este senhor estará certamente 

equivocado, porque os trabalhadores da IP nunca 

pararam, muitos deles na linha da frente.  

 

 

 

 

 

A empresa manteve os seus níveis de 

produtividade, aliás o Presidente da empresa 

elogiou os trabalhadores e até os apelidou de 

“heróis”, a memória é curta.  

O SINFA, consciente das dificuldades que o país 

atravessa, tentou encontrar diversas saídas tendo 

mesmo proposto atualizações salariais idênticas às 

da função pública ou a harmonização do subsídio 

de refeição em 8.12€. A resposta mais uma vez foi 

NÃO, estamos a falar de valores ridículos abaixo 

de 500 mil euros numa empresa com 3700 

trabalhadores. 

Perante tal proposta, perante a intransigência em 

não valorizar os trabalhadores e como não 

podemos baixar a cabeça e cruzar os braços não 

nos resta mais nada do que não seja LUTAR por 

aquilo que achamos que temos direito. 

 

 

 

 

 

 

Apelamos assim aos trabalhadores da IP e suas participadas para que 

no dia 17 de julho SE MOBILIZEM E LUTEM! 

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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