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GREVE DE 24 HORAS NA INFRAESTURAS DE PORTUGAL, IP 

ENGENHARIA, IP PATRIMONIO E IP TELECOM 

A Infraestruturas de Portugal e o Governo insistem em não valorizar os trabalhadores da 

Infraestruturas de Portugal e as suas participadas, está na altura de dizer, BASTA! 

A proposta apresentada pela IP, por não abranger todos os trabalhadores, é ridícula e ofensiva.  

Assim, no dia 2 de junho, os trabalhadores vão lutar e mostrar todo o seu descontentamento. 

OS TRABALHADORES LUTAM: 
 Pelo aumento salarial para todos os trabalhadores. Desde 2009 que os 

trabalhadores da IP não têm aumentos salariais. É discriminação promover aumentos de 10 

euros, apenas para 308 trabalhadores! 
 Pelo cumprimento integral do clausulado do ACT e pela negociação 

coletiva como fator de resolução e prevenção de conflitos. A IP tem insistido 

em violar o ACT em diversas matérias.  
 Pela atualização do valor do subsídio de refeição para os 10 € (dez euros). 

O valor deste subsídio na IP contrasta com a grande parte das empresas do grupo empresarial 

do estado, onde se praticam valores de cerca de 10 euros e até superiores. 
 Pela integração do Abono de Irregularidade de Horário como conceito de 

retribuição. É inadmissível que os trabalhadores das infraestruturas continuem com horário 

rígido quando as necessidades de conservação e manutenção das vias férreas são no período 

noturno, o abono não paga a disponibilidade e por se aplicar todos os meses do ano, deve ser 

integrado no salário dos trabalhadores. 

 Pela 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). Os trabalhadores são todos iguais! Basta de desigualdades! Se a IP pode 

atribuir as “concessões CP” a alguns trabalhadores então deve estender essa atribuição aos 

restantes trabalhadores. 

GREVE 

2 DE JUNHO 
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 Pela aplicação integral do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor na 

Infraestruturas de Portugal S.A. aos Trabalhadores do Quadro de Pessoal 

Transitório. Todos os trabalhadores da IP devem ter as mesmas condições laborais. 

 Pela abrangência das deslocações e horas de viagem a todos os 

trabalhadores. Os trabalhadores devem ter todos as mesmas condições sempre que 

necessitem de se deslocar da sua sede para qualquer outro local de trabalho, ao não atribuir 

horas de viagem a todos os trabalhadores, a IP está a exigir que esses trabalhem de borla e no 

seu período de descanso. 

 Pelo ajuste do subsídio de refeição nas ajudas de custo. Quem se desloca e é 

abrangido por ajudas de custo recebe 4,77 euros de subsídio de refeição por dia em vez dos 

restantes trabalhadores que recebem 7,50 euros. É justo? 

 Pela atribuição de IHT aos trabalhadores que o serviço que desempenham 

o justifique. As necessidades do serviço muitas vezes exigem alterações do horário de 

trabalho, a IP exige que cumpram com essas alterações, mas não compensa financeiramente os 

seus trabalhadores por tal, a isenção de horário de trabalho não é um direito do trabalhador, mas 

sim um regime de trabalho que permite uma maior flexibilidade de horário ao trabalhador a troco 

de uma compensação financeira. Ao não atribuir IHT aos trabalhadores e exigir flexibilidade a 

empresa mais uma vez exige e não paga. 

 Pela alteração das quotas na qualificação de bom e na qualificação de 

muito bom para efeitos de promoção salarial na carreira técnica. A 

competência não se quantifica, quem se dedica e se destaca pelo seu profissionalismo deve ser 

compensado, sem quotas! 

 Pela garantia do repouso a seguir ao descanso, garantir o cumprimento 

do protocolo de 2000. Após o descanso semanal ou outras ausências, a entrada ao 

serviço não pode ocorrer antes das 06h00. A violação do protocolo de 26 de maio de 2000 é mais 

uma violação aos direitos dos trabalhadores. 

 Contra a falta de produtos de limpeza e higiene, por melhores condições 

de higiene e segurança, nas instalações sociais e nos locais de trabalho. 
Estamos em 2021, mas a empresa continua em muitos locais de trabalho com as mesmas 

condições de trabalho da década de 80 e 90. 

 Pela contratação de trabalhadores. Todas as direções, todas as equipas têm falta de 

pessoal, as contratações efetuadas nos últimos dois anos são insuficientes. 

 

DIA 2 DE JUNHO, VAMOS UNIDOS MOSTRAR O NOSSO DESCONTENTAMENTO, 

FAREMOS UMA GRANDE GREVE, DE NADA VALEM OS LAMENTOS! É PRECISO QUE 

TODOS LUTEM, QUE TODOS DIGAM BASTA. DIA 2 DE JUNHO A ADESÃO TEM QUE 

SER TOTAL. VAMOS MOSTRAR QUEM SOMOS E PARA ONDE QUEREMOS IR! 


