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Comunicação IP                                                                                                                                                    15 de julho de 2020 

 

Caros amigos e sócios, o SINFA desconvocou a greve 

que tinha marcada para o próximo dia 17 de julho

Lamentamos imenso e pedimos desculpa a todos os trabalhadores e passamos a explicar 

os motivos que nos levaram a desconvocar a greve.

As alterações profundas na nossa vida, provocadas 

pela situação epidemiológica do novo Coronavírus 

– COVID-19, conduziu-nos para uma situação de 

emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, classificando o vírus como uma 

pandemia. 

Essa pandemia afetou negativamente e degradou 

a nossa economia, tendo sido necessário 

estabelecer medidas excecionais e temporárias.   

Não obstante o que se acabou de dizer, o sindicato 

SINFA tem o dever, enquanto representante dos 

seus associados, e de todos os trabalhadores da 

empresa, defender os interesses desses, 

intercedendo junto da empresa e da tutela, por 

forma a acautelar os seus direitos. E foi isso que 

fez. 

Desde janeiro de 2020, principalmente, que o 

SINFA tem reivindicando a resolução de algumas 

situações que consideramos cruciais para que haja 

alguma paz social na empresa. 

Promovemos reuniões com os restantes 

sindicatos, com o Ministro das Infraestruturas e 

Habitação, com os recursos humanos da empresa 

e reuniões internas.  

Contudo, não foi possível fazer valer os nossos 

direitos e após reunião de emergência de 

coordenação do SINFA, foi decidido enviar um 

aviso prévio de greve para o dia 17 de julho de 

2020. 

A decisão de desconvocar a greve, resulta em 

parte da auscultação que fizemos aos nossos 

associados e aos trabalhadores em geral. O que 

nos foi transmitido, em parte, é que, para além do 

panorama nacional e da consequente perda de 

rendimentos, há alguns trabalhadores que têm 

familiares em Lay-off e infelizmente até em 

situação de desemprego e como tal não podiam 

aderir à greve, mesmo concordando com essa. Há 

igualmente a considerar a grande quantidade de 

trabalhadores em teletrabalho e o facto de 

estarmos num período de férias. 

É obvio que a razão está do nosso lado, mas 

perante as adversidades, fizemos a nossa opção. 

Por vezes há que dar passos atrás para poder dar 

alguns em frente.
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Após várias reuniões, foi possível alcançar um acordo com a empresa que acedeu ao 

seguinte: 

➢ A impossibilidade de atribuição de aumentos salariais apenas diz respeito ao corrente ano de 2020, pelo que, 

em condições normais, se aplicará em 2021 o disposto no Acordo Coletivo de trabalho, a propósito de 

atualizações salariais.  

 

➢ A empresa assume o compromisso de não congelamento das carreiras no que diz respeito à progressão das 

carreiras durante o ano de 2021. 

 

➢ Os trabalhadores das empresas participadas do grupo empresarial da IP S.A que estão cedidos ocasionalmente 

à Infraestruturas de Portugal S.A, bem como aqueles que não assinaram o respetivo acordo de cedência, mas 

que estão em idêntica situação, são integrados na empresa Infraestruturas de Portugal S.A. Tendo a empresa 

que fazer as diligências necessárias para que tal aconteça. 

 

➢ A OS 29/2010 (limitação das ajudas de custo) proveniente da antiga E.P é revogada na sua totalidade, com 

efeitos imediatos. 

 

➢ São atribuídas concessões no operador CP aos trabalhadores da carreira de circulação ferroviária, já admitidos 

na IP, atentas as necessidades operacionais de circulação ferroviária. Os trabalhadores ficam com um passe da 

rede geral. Infelizmente a empresa não aceitou estender esta medida aos restantes trabalhadores. 

 

➢ A empresa compromete-se a recrutar Operadores de Infraestruturas no último trimestre de 2020, como 

consequência, os trabalhadores com essa categoria que atualmente estão fora de grelha passam a integrar o 

primeiro índice.  

 

➢ Na medida em que os investimentos no programa Ferrovia 2020 tenham uma evolução e execução que o 

permita, a IP admite que possa existir um compromisso de antecipação do alargamento do repouso associado 

à mudança de serviço para o pessoal  que labore em regime de escalas, admitindo-se, se as condições o 

permitirem, que o mesmo seja progressivamente aumentado até às 12h até ao final de 2022. 

 

➢ A IP assume expressamente que qualquer recrutamento externo para a carreira técnica superior seja precedido 

de avaliação interna de trabalhadores não técnicos superiores com habilitação em licenciatura ou mestrado e 

que cumpram os perfis pretendidos para o recrutamento; 

 

➢ A IP assume expressamente que a abertura de vagas de recrutamento externo deve ser precedida de avaliação 

interna de transferências internas para provimento de postos de trabalho 

Tendo o SINFA a consciência que não é o acordo que pretendíamos, foi o possível. Infelizmente não conseguimos algo 

que abrangesse todos os trabalhadores. 

Para além disso, não podemos deixar de dizer que estivemos nesta luta sozinhos. Os restantes sindicatos não nos 

acompanharam, nem nada reivindicaram. Temos a consciência que enquanto assim for, é a empresa que ganha e o 

trabalhador que perde. As divisões não nos levam a lado nenhum. 

O SINFA está cá, como sempre o faz na defesa intransigente do direito dos trabalhadores, sem agendas e sem rodeios, 

apenas focado nos trabalhadores. 

Uma palavra especial para aqueles que estiveram sempre connosco, que nos disseram “nós vamos até onde for 

preciso”, bem hajam.  
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