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Comunicado IP                                                                                                                                                  18 de janeiro de 2021 

Aumentos salariais 
Vem o SINFA comunicar que enviou ao Sr. Presidente do Conselho de Administração uma proposta de atualização 

salarial que tenha como ponto de partida um aumento salarial no valor de 4%, garantindo um valor mínimo de 50,00 

euros, no sentido de se valorizarem os salários dos trabalhadores da Empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. e nas 

Empresas Participadas do Grupo Infraestruturas de Portugal S.A. (IP Engenharia, IP Património e IP Telecom). 

Recordamos que ao abrigo do acordo de princípio celebrado no dia 16 de junho de 2020, existe o compromisso da 

Empresa em reunir com o SINFA até ao próximo dia 31 de janeiro afim de serem negociados aumentos salariais na IP. 

 Reivindicações para 2021 
Além da proposta de aumentos salariais foi enviado igualmente um conjunto de reivindicações, com as 

respetivas fundamentações, para o ano de 2021, nomeadamente: 

1. Atualização do valor do subsídio de refeição para os 10 € (dez euros); 

2. Alteração da quota máxima de 30% para 40% nas qualificações de Bom e de 5% para 10% nas qualificações de Muito 

Bom para efeitos de promoção salarial na carreira técnica;  

3. Todos os trabalhadores devem ser abrangidos por deslocações. Ou em alternativa: 

a) A atribuição de horas de viagem para prestação de trabalho fora de sede, a todos os trabalhadores, 

independentemente de receberem deslocação ou ajuda de custo; e 

b) O ajuste do subsídio de refeição nas ajudas de custo. 

4. Integração do Abono de Irregularidade de Horário como conceito de retribuição; 

5. Atribuição de concessões de viagem no Operador de transportes CP- Comboios de Portugal, E.P.E. a todos os 

trabalhadores da Infraestruturas de Portugal S.A. e todas as suas participadas (IP Engenharia, IP Património e IP 

Telecom); 

6. Aplicação integral do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor na Infraestruturas de Portugal S.A. aos Trabalhadores 

do Quadro de Pessoal Transitório. 

Estamos certos que este conjunto de reivindicações irão atenuar as assimetrias que existem entre trabalhadores, não 

esquecendo que numa fase seguinte, entre outras matérias, é igualmente necessário atribuir o prémio de 

produtividade a todos os trabalhadores bem como harmonizar as horas de serviço semanais.  

Teletrabalho 

 O SINFA além de enviar um conjunto de reivindicações, irá também exigir que a empresa elabore um regulamento 

que clarifique as regras em relação ao teletrabalho. 



 
 

Avaliação e desempenho 

É necessário adequar o processo de desempenho e avaliação ao atual momento da Empresa.  

Recrutamento interno 

O SINFA tem insistido junto da IP, para a necessidade de essa cumprir com o que está regulamentado no ACT no que 

diz respeito à preferência pelo recrutamento interno em relação ao recrutamento externo. É inaceitável que os 

trabalhadores não sejam auscultados e vejam vagas que são do seu interesse serem ocupadas externamente. É 

igualmente inaceitável que as direções não libertem os seus trabalhadores para que esses possam concorrer às vagas 

disponíveis. OS TRABALHADORES DA IP NÃO SÃO PRISIONEIROS! É triste que o CAE não cumpra com o regulamentado 

e permita estes graves atropelos ao IRCT em vigor. 

Não nos vamos calar e iremos levar o assunto a todos os órgãos ao nosso alcance. A PRIORIDADE PELO 

RECRUTAMENTO INTERNO TEM QUE SER UMA REALIDADE! 

Mobilidade interna 

Outra das situações que temos esgrimido com a Empresa é a mobilidade interna. Nas reuniões dizem-nos que o 

problema não existe. Ou seja, dizem, que em caso de extinção de posto de trabalho os trabalhadores não necessitam 

de se deslocar porque podem ser transferidos para os centros rodoviários ou para os centros de manutenção e 

conservação ferroviário, mas a realidade é bem diferente, aos trabalhadores da circulação ferroviária foram-lhes 

apresentadas vagas a 200 ou mais quilómetros de distância, em relação ao seu atual local de trabalho. Não está a ser 

dada essa opção aos trabalhadores, nem todos poderão estar de acordo em mudar de carreira profissional, mas a 

verdade é que a empresa nem sequer equaciona essa situação, contrariando aquilo que nos diz nas reuniões. 

Mobilidade na Função pública 

A mobilidade entre organismos públicos para os trabalhadores em regime de trabalho em funções públicas está 

também ela a ser bloqueada pela IP, tem que haver permissão para que os trabalhadores possam sair caso assim o 

desejem! 

TEMOS QUE IR À LUTA! 

Nos últimos tempos, a pandemia motivada pelo Covid tem servido como desculpa para tudo. Não podemos deixar que 

continue a servir de desculpa para que não haja novamente atualizações salariais na IP, para que não seja aberta a 

negociação de revisão de algumas matérias constantes no ACT ou para que a Empresa não cumpra com o 

compromisso de harmonizar as condições laborais entre os seus trabalhadores. 

A IP, manteve a sua operacionalidade, os trabalhadores foram uns heróis. Quer em teletrabalho, quer no terreno 

mantiveram a empresa funcional a dar resposta ao que lhe é exigido, uma empresa que gere as infraestruturas 

ferroviárias e rodoviárias com um grau de excelência único, só possível graças ao esforço e empenho desses. 

Como sempre, nada cairá do céu e nada será fácil, mas contamos convosco, todos juntos 

temos que lutar por aquilo que merecemos! 

SOMOS TODOS IGUAIS! SOMOS TODOS IP!  


