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Comunicação IP                                                                                                                            30 de dezembro de 2020 

 

Caros sócios e amigos, 

O ano de 2020 foi completamente atípico, marcado pelo terrível vírus que assolou o país e o mundo 

em geral, que alterou todo o nosso quotidiano e que gostaríamos que não se repetisse em 2021. 

Vírus esse que serviu e tem servido para justificar tudo. Desde logo, tem servido para que a nossa 

empresa, Infraestruturas de Portugal, SA, não avance e faça o que tem que fazer, nomeadamente, 

esbater as diferenças laborais entre os seus trabalhadores. 

Como todos sabemos, o ano de 2020 começou mal, sem aumentos salariais e sem que nenhuma 

assimetria importante se tivesse esbatido. No decorrer do processo negocial, fomos todos 

surpreendidos. Salvou-se muito pouco, a saber: 

• O processo de reenquadramentos finalmente teve lugar, contudo, ficou muito aquém das 

expectativas e daquilo que consideramos justo. A colocação dos trabalhadores nas respetivas 

bandas e categorias profissionais de acordo com as funções que na realidade desempenham 

e com a experiência que têm, tal como previsto no ACT, não se efetivou. A justificação foi a 

COVID 19. A empresa limitou-se a mudar uns trabalhadores de banda, mas sem aumento 

salarial e nem sequer todos foram abrangidos. Foi-nos comunicado pelo CAE e pela DCH, em 

reunião realizada em dezembro de 2020, que o processo não está fechado e que em 2021 

terá continuidade. Esperemos que sim. Ver para crer. 

Continua a haver trabalhadores por reenquadrar na carreira de Técnico superior, são 

trabalhadores que desempenham funções de Técnico superior, mas que continuam a ser 

pagos de acordo com a categoria profissional anterior. A empresa comunicou-nos que houve 

um pequeno atraso, esperemos que assim seja e que finalmente a empresa resolva, a bem, 

esta enorme injustiça; 

 

• Finalmente os trabalhadores da IP Telecom cedidos ocasionalmente à Infraestruturas de 

Portugal, SA, foram integrados na empresa, sem perda de direitos adquiridos com a 

manutenção da antiguidade e o valor do subsídio de refeição; 

 

• Foi possível fazer um protocolo com a empresa, em que esta se comprometeu que em 2021 

não haja congelamento das carreiras; 

 

• Atribuíram-se concessões de viagem aos trabalhadores da circulação ferroviária que ainda 

não tinham. A empresa deixou de fora os restantes trabalhadores, criando ainda mais 

assimetrias, algo que não aceitamos e não compreendemos; 
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• Foi revogada a Ordem de Serviço 29/2010 (Critérios de gestão de deslocação de serviço) 

oriunda da Ex-Estradas de Portugal S.A; 

 

• Ficou ainda o compromisso de se cumprir com o que determinou o ACT e privilegiar o 

recrutamento interno, algo que a empresa não tem cumprido. O bloqueio dos trabalhadores 

ao acesso a outras carreiras profissionais por parte das direções é incompreensível e 

inaceitável e terá especial atenção por parte da nossa estrutura sindical.  

Também a mobilidade interna merecerá a nossa melhor atenção, pois é incompreensível que se 

continue a extinguir postos de trabalho e a deslocar trabalhadores para muito longe das suas 

residências, quando existem outros locais de trabalho nas suas zonas de residência. É necessário 

requalificar e formar quem assim o deseje e só depois recrutar externamente.  

Apesar de todas as dificuldades, em 2021, vamos continuar a reivindicar o que achamos justo. 

• Aumentos salariais em 2021 (haverá uma reunião com a empresa, a marcar, até o próximo 

dia 31 de janeiro); 

• Integração do Abono de Irregularidade de horário como conceito de retribuição; 

• Atribuição de concessões de viagem a todos os trabalhadores no operador de transportes CP-

Comboios de Portugal. 

• Atribuição de horas de viagem para prestação de trabalho fora de sede, a todos os 

trabalhadores; 

• Aumento do valor das ajudas de custo em 2,73 €, por forma a mitigar a diferença entre o valor 

do subsídio de refeição da função pública (4,77 €) e o valor do subsídio de refeição em vigor 

na empresa (7,50 €). 

Ao longo de 2020, o nosso sindicato, SINFA, manteve toda a sua atividade. Em alguns casos até a 

intensificou. Continuamos a crescer em número de associados, algo que é essencial para reforçarmos 

a nossa força reivindicativa.  

Lamentamos a redução das nossas visitas e até a necessidade de as suspender, mas continuamos cá, 

para defender todos e cada um, com o mesmo empenho de sempre e a mesma atenção. 

 

DESEJAMOS A TODOS A CONTINUAÇÃO DE UMAS BOAS FESTAS E UM BOM ANO NOVO! 

 

SOMOS TODOS IGUAIS! 

SOMOS TODOS IP! 


