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Comunicado IP                                                                                                        13 de maio de 2021             

 

Caros sócios e amigos. 

A Empresa IP, comunicou oficialmente ao SINFA aquilo que o Sr. Ministro já nos havia dito de forma 

não oficiosa. Que os trabalhadores das empresas do grupo empresarial do estado seriam abrangidos 

com aumentos salariais nos mesmos moldes dos funcionários da administração pública. 

Assim, haverá um aumento salarial de 10 € para os trabalhadores que hoje auferem entre 645,07 € 

e os 791,91 €, bem como aos trabalhadores que auferem uma remuneração entre 791,92 € e os 

801,90 €, cuja remuneração é atualizada para (euro) 801,91 €, com efeito retroativo a 1 de janeiro 

de 2021. É igualmente garantido o valor da retribuição mínima mensal garantida, que é de 665 euros. 

Transcrevemos parte do decreto-lei 10/2021. 

“No entanto, e apesar deste esforço, em linha com o referido no Programa do XXII Governo 

Constitucional, os trabalhadores da Administração Pública que aufiram a base remuneratória da 

Administração Pública verão a sua remuneração atualizada para o valor da retribuição mínima 

mensal garantida. Em acréscimo, os trabalhadores cujo valor da remuneração base mensal se situe 

até ao valor do montante pecuniário dos níveis 5, 6 e 7 da tabela remuneratória única (TRU) terão, 

em 2021, uma atualização salarial de (euro) 10,00 face ao ano anterior, o mesmo sucedendo aos 

trabalhadores cuja remuneração se situe entre (euro) 645,07 e (euro) 791,91, desde que não resulte 

dessa atualização um valor inferior à retribuição mínima mensal garantida (RMMG), bem como aos 

trabalhadores que hoje auferem uma remuneração entre (euro) 791,92 e (euro) 801,90, cuja 

remuneração é atualizada para (euro) 801,91. Refira-se, ainda, que estas atualizações são 

retroativas a 1 de janeiro de 2021 e não permitem ultrapassagens entre trabalhadores”. 

Esta medida abrange, segundo a IP, 308 trabalhadores. 

Por não abranger todos os trabalhadores, é insuficiente. 

O SINFA exige aumentos salariais para todos, ou em alternativa, a resolução de problemas 

que considera urgentes a IP resolver.  

 

SERÃO ANUNCIADAS FORMAS DE LUTA EM BREVE! 


