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 Comunicação IP                                                                                                                         16 de setembro de 2020                                                                                           

Reunião com os Recursos Humanos 
O SINFA reuniu no passado dia 10 de setembro com a DCH e levou 25 

assuntos para debater dos quais queremos destacar os seguintes: 

• Reenquadramentos – O processo dos reenquadramentos, foi uma enorme desilusão. Depois de 

tanto esforço, vimos que o nosso trabalho de pouco ou nada valeu, as grandes injustiças continuam, 

os trabalhadores continuam com salários bem inferiores em relação às suas competências, 

autonomias, responsabilidades, funções e experiência. Não vamos desistir e o desenvolvimento do 

processo será apresentado junto da tutela. 

Diz a empresa que a primeira fase dos reenquadramentos está concluída. Foi-nos comunicado que 

haverá atualizações todos os anos, mas até agora não há nada que diga que assim irá ser. 

Aguardamos também com expectativa pela conclusão da segunda fase (até ao final do corrente ano). 

Temos a informação que os trabalhadores a desempenhar funções de Técnico Superior com 

categorias inferiores vão finalmente ser integrados nas bandas de técnico superior, bem como alguns 

trabalhadores mal-enquadrados que serão reenquadrados em categorias acima.  

 

• Teletrabalho - a IP irá decidir as novas medidas a adotar e irá anunciar essas medidas aos 

trabalhadores. Existe a vontade de fazer regressar aos poucos os trabalhadores aos seus locais de 

trabalho, mas tudo dependerá dos novos desenvolvimentos, das instruções da DGS e da Tutela. A 

empresa garantiu ao sindicato que os trabalhadores de risco irão manter a sua condição; 

 

• Concessões no operador CP - a empresa decidiu atribuir concessões aos trabalhadores da 

circulação ferroviária. O SINFA congratula a empresa por ter tomado tal decisão, mas é nosso 

entendimento que a medida deva ser estendida a todos os restantes trabalhadores da IP. 

Fizemos questão de dizer que iremos lutar por isso, mas deixamos o aviso, nada se consegue 

sem luta, e quem tem o poder de luta são os trabalhadores. 

 

• Atribuição de horas de viagem, atribuição de IHT - apesar de todas as diligências, a empresa 

mostra-se intransigente e continua assim a permitir que trabalhadores estejam a trabalhar “de borla” 

para si. A empresa pode resolver este problema de 3 maneiras: Pagamento de horas de viagem; 

Pagamento de trabalho extraordinário; ou em alguns casos com a atribuição de Isenção de Horário. 

A desculpa de que não têm autorização por parte das finanças é descabida, o IHT quando pedido 

pela hierarquia tem vantagens para o trabalhador, mas igualmente para a empresa, claro que de 

borla é muito melhor. Até quando? A IP não pode continuar a aproveitar-se do profissionalismo dos 

trabalhadores e do seu brilho profissional; 
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• Ajudas de custo - com a harmonização do subsídio de refeição os trabalhadores que usufruem de 

ajudas de custo são claramente prejudicados- O valor da ajuda de custo inclui um subsídio de 

refeição no valor de 4,77 €, mas o valor descontado é de 7,50 €. Um trabalhador com uma ajuda de 

custo no valor de 39,83 €, a 25% recebe 9,96 €, excluindo o valor do subsídio de refeição, o que o 

trabalhador leva para casa são 2,46 €, o valor de uma deslocação são 6.29€, estas discriminações 

têm de acabar. Apelamos para que o valor da ajuda de custo suba de modo a que o trabalhador 

quando se desloca em vez de receber os 4,77€ de subsídio de refeição passe a receber os 

7,50€; 

 

• Abono de irregularidade de horário - em 2019 o SINFA, após auscultação aos seus associados, 

tomou a posição de não concordar com este abono nestes moldes. Apenas algumas equipas 

poderiam preferir este abono a qualquer outra solução, a solução tem que passar pela integração 

do abono no salário base do trabalhador passando assim esse a ser pago em 14 meses.  

Muita coisa mudou desde abril de 2019, intensificaram-se os trabalhos, verificou-se um decréscimo 

de pessoal e o abono de irregularidade de horário não é de forma alguma adequado ao trabalho 

prestado pelas equipas. Na verdade, os trabalhadores trabalham por escalas, há casos em que 

muitos fazem mais noites do que quem trabalha nesse regime. O que comunicamos à empresa foi 

que essa tem que se adaptar à nova realidade, claramente o horário rígido (das 8h às 17h ou das 

9h ás 18h) não é adequado e a irregularidade de horário não serve para compensar. Há que se 

fazer um levantamento e alterar o regime aos trabalhadores, a empresa já tem regime de turnos e 

de escalas, há que adaptar o regime consoante a disponibilidade que cada um tem; 

 

• Entradas às 00h00 (Infraestruturas) - (os trabalhadores vêm da folga e entram de cabeça às 

00h00) mais uma razão que comprova que o horário rígido não é adaptável às necessidades 

atuais da empresa, aquilo que era uma exceção neste momento é regra. Pior, há entradas ao 

domingo às 20h, 21h, 22h e por aí a fora, chamamos a atenção que essas horas são trabalho em 

dia de descanso semanal. Tivemos conhecimento que há abonos que estão a ser mal feitos, já 

denunciamos a situação, mas pedimos aos trabalhadores que nos façam chegar os casos em que 

se pretendam “colar” essas horas ao dia de segunda-feira. 

 

• Alteração do intervalo de descanso - é inaceitável que as equipas alterem o seu horário de 

forma a permitir que haja um maior aproveitamento do tempo sem comboios e depois a empresa 

não pague a alteração da hora de refeição; 

 

 

• Equipas de especialização única - a IP tem equipas de especialização única, equipas essas 

que têm obrigatoriamente de ser valorizadas, estamos a falar da equipa de mergulho, afetas aos 

túneis (conservação/manutenção e fiscalização), do centro de limpeza de neve, dos Quadros de 

Zona ou da equipa de Gestão ao cliente. Foi proposto a solução mais obvia, a valorização dos 

trabalhadores através de promoção tendo em conta as funções destintas que desempenham, no 

mergulho tem que se encontrar uma solução diferente. A verdade é que já pedimos inúmeras vezes 

reuniões com trabalhadores de algumas dessas equipas e até agora ainda não foi possível 
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concretizar o agendamento dessas. Em relação aos Quadros de Zona, a diretora dos RH disse que 

tinha havido desenvolvimentos e que a solução está para breve, como já anteriormente nos tinha 

sido dito o mesmo... 

 

•  Assuntos diversos 

a) Foi questionado quais eram as estações que tinham passado a ter repouso mínimo de 10h 

(à exceção das estações com cabine e identificadas no ACT), será que as estações com 5 

graduados e 5 braçais não deviam de ser incluídas? Ou levando à letra o texto, serão 

necessários 5 GPN, 5 OM, 5 OC, 5 CC e 5 Inspetores???; 

b) Foi questionado, porque não paga a IP o abono de complexidade atribuído às cabines de 

circulação nos turnos afetos às horas de refeição; 

c) Como é possível a empresa extinguir uma categoria profissional num local de trabalho e 

depois escalar trabalhadores dessa mesma categoria para esse posto de trabalho? 

 

• Condições de trabalho, foram questionadas várias situações, das quais destacamos: 

a) Finalmente serão colocados os contentores que substituem os atuais ainda com telhado de 

amianto no Ramal de Aveiro e Linha do Vouga, foi-nos comunicado que iniciavam no dia 10 

de setembro; 

b) Na estação do Cais do Sodré serão colocadas grades com acesso apenas a pessoal 

autorizado, resolvendo assim um problema antigo de condições de salubridade, segurança e 

higiene no trabalho; 

c) Para quando a instalação de corrente elétrica no posto de apoio à entrada de comboios no 

AMV nº36 da estação da Bobadela (Terminal de mercadorias)? 

d) Para quando umas instalações no Entroncamento que permitam o repouso nas “dobras” dos 

trabalhadores alocados nesta estação e que vivem a centenas de quilómetros 

e) Quando sai o parecer a permitir a disponibilização de um terminal informático na cabine de 

Santa Apolónia para que os trabalhadores possam aceder ao portal da empresa?  

 

• Foi questionado o fecho de 3 PN`s na Linha do Norte, a DCH diz que não tem conhecimento do fecho 

das PN`s, foi com grande espanto que recebemos essa informação, de qualquer das formas foi-nos 

dito que não haveria lugar a rescisões por mútuo acordo pois o programa encontra-se fechado, os 

trabalhadores serão assim colocados noutros locais de trabalho, estando o sindicato à espera que a 

empresa nos comunique onde vão ser esses trabalhadores colocados. 

 

 

 

 

 

 

O SINFA continua a fazer o seu trabalho diariamente de forma honesta e não vamos cair na 

tentação de entrar no jogo de acusações, de falar mal de quem quer que seja. Defendemos que 

todos juntos somos mais fortes. Não podemos aceitar que outras organizações de 

representação de trabalhadores venham dizer que em 2021 a nossa quota vai mudar, ou que não 

temos advogados, ou ainda fazer acusações infundadas acerca dos nossos dirigentes. O 

conselho que deixamos é que façam o seu trabalho e deixem os outros fazer o deles, pois o 

importante são os interesses dos trabalhadores.  

Contém com o SINFA para trabalhar em prol do bem-estar de todos os trabalhadores. 

SOMOS TODOS IGUAIS! SOMOS TODOS IP! 
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