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Exmo. Senhor Ministro, das Infraestruturas e da Habitação. 

No seguimento da nossa reunião de 07 de maio de 2021, a qual desde já agradecemos, 

vimos por este meio, conforme combinado, enviar, de forma sistematizada, as situações 

qua mais nos preocupam, e da qual gostaríamos de ter a sua melhor atenção. 

 

1. Reenquadramentos dos trabalhadores 

Em 2020, a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A., iniciou um processo de 

reenquadramento de trabalhadores, nos termos previstos no Acordo Coletivo de 

Trabalho. Em bom rigor, o processo ainda se encontra a decorrer. Apesar de se 

verificarem avanços, continuam ainda muitas situações por resolver. 

Analisando os factos, facilmente se infere as tremendas injustiças praticadas, situações 

inaceitáveis, como por exemplo, trabalhadores técnicos superiores, com 15, 20 e até 

mais anos de experiência, colocados na banda II com salários, na ordem dos 1.416 

euros. Falamos de técnicos altamente qualificados, reconhecidos pelas suas chefias, 

com elevado grau de experiência e de autonomia, sendo que alguns assumem a 

responsabilidade nas mais importantes obras a cargo da empresa. 

Por sua vez, a empresa não está a ter em conta os trabalhadores que estão fora da 

carreira técnica. Existem inúmeras equipas, que todos desempenham as mesmas 

funções e tarefas, mas com categorias profissionais diferentes. A passagem da 

categoria de Assistente de Gestão para Técnico de Suporte á Gestão ou de Técnico 

Operacional para Técnico de Suporte de Gestão resolveria este problema. Não se trata 

de promover trabalhadores sem qualquer critério, nada disso, trata-se apenas de repor 

a justiça tendo em conta que todos fazem o mesmo. Acrescentamos que grande parte 

destes enquadramentos não tem qualquer impacto financeiro imediato. 

Uma vez mais, a empresa não procedeu aos reenquadramentos de acordo com o que 

está plasmado no ACT como se pode verificar nos trechos transcritos em baixo. 

“Os trabalhadores do Grupo IP que adiram ao presente ACT e, consequentemente, ao 

presente Sistema de Carreiras Profissionais serão, à data de entrada em vigor do 
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mesmo ou à data de adesão se posterior, reenquadrados numa das suas categorias 

profissionais, em conformidade com as funções efetivamente desempenhadas, o que 

será objeto da necessária avaliação funcional, em processo específico a desenvolver 

pela direção de capital humano, e tendo como referência genérica o mapa de 

“correspondência entre as categorias anteriores e as novas categorias” (capítulo V, 

ponto IV)”. 

No caso dos técnicos superiores acresce ainda que: 

“para efeitos do reenquadramento referido em 3., tomar-se-ão em consideração a 

existência de habilitações académica superiores, assim como critérios de valorização 

do tempo de experiência profissional em carreira técnica superior e tempo em funções 

de gestão.” 

Sr. Ministro, pedimos que interceda junto da empresa, pois os argumentos que esta usa, 

no nosso entender, são inaceitáveis. Argumentos como a falta de liquidez financeira e 

de que a tutela, da sua responsabilidade, não autoriza ou não disponibiliza meios 

financeiros são usados, frequentemente, como desculpa e, pior ainda, dizem-nos que o 

problema não é de agora, que vem de trás.  

Com certeza que sim, mas para que serve uma administração de uma empresa senão 

para resolver os problemas? É entendimento dos Recursos Humanos que por ser um 

problema transitado não necessita de ser resolvido. Não podemos aceitar. 

 

2. Carreira técnica superior 

Esta carreira foi altamente desvalorizada aquando da implementação do ACT. 

A evolução dentro das bandas processa-se através de incremento de percentagem 

salarial, dependendo da banda onde o trabalhador se encontrar. 

Facilmente se pode verificar que, ao se baixarem as percentagens, houve um prejuízo 

óbvio para os trabalhadores transitados da Ex-REFER, que se estende atualmente aos 

demais. 

Esse fato é mitigado pelo possível incremento de percentagem a cada 3 anos, sendo 

para tal necessário observar-se uma avaliação de desempenho superior a suficiente, 
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nomeadamente de Bom e Muito Bom. Há, no entanto, cotas de 30% para a avaliação 

de Bom e de 5% para a avaliação de Muito Bom. Como tal o SINFA reivindica a alteração 

dessas cotas para 40% e 10% respetivamente, para repor alguma justiça. 

Com a alteração das percentagens, passou-se a verificar que algumas categorias 

profissionais, fora da carreira técnica superior, nomeadamente as categorias de 

Supervisor de Infraestruturas, Inspector de Circulação, Supervisor de Comando 

Ferroviário, Técnico de Suporte à Gestão e Técnico de Exploração e Infraestruturas 

passaram a ser mais atrativas que a carreira de Técnico Superior. Esta situação está a 

gerar discórdia e descontentamento no seio dos trabalhadores da carreira de Técnico 

Superior. Sendo para o SINFA urgente que haja uma adaptação das percentagens de 

forma a que a carreira técnica superior volte a ser mais atrativa que as demais. 

 

AE-1999 (atualização em 2011) 

Anexo II 

Bandas salariais 

 

Renumeração Base                       1052.67€                               1.421.12€                             1.579.01€ 

Técnico júnior 5% 2.50% 

 

Renumeração Base                       1.421.12€                              2.096.59€                             2.456.74€ 

Técnico  4% 2.00% 

 

Renumeração Base                       2.096.59€                              2.919.79€                             3.434.29€ 

Técnico  Especialista 2.50% 1.25% 

 

Renumeração Base                       2.919.79€                                                                             4.468.95€ 

Técnico Sénior CA 
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ACT-2019 

 

III- Bandas salariais da carreira técnica superior 

 

Renumeração Base                       1.123€                                                                                        1.616€ 

Técnico Superior I 1.50% 

 

Renumeração Base                       1.416€                                     1.616€                                       2.485€                        

Técnico Superior II 1.50% 1.25% 

 

Renumeração Base                       2.110€                                     2.485€                                       3.460€ 

Técnico Superior III 1.25% 1.00% 

 

Renumeração Base                       3.010€                                     3.460€                                       4.485€ 

Técnico Superior IV 1.00% 0.75% 

 

 

CARREIRA DE CIRCULAÇÃO FERROVIARIA 

SUPERVISOR DE 

COMANDO FERROV. 

254 

1.242,37€ 

277 

1.345,77€ 

306 

1.484,98€ 

341 

1.652,99€ 

373 

1.803,13€ 

403 

1.945,72€ 

421 

2.024,19€ 

443 

2.127,42€ 

 

 

CARREIRA DE INFRAESTRUTURAS 

SUPERVISOR DE 

INFRAESTRUTURAS 

254 

1.242,37€ 

277 

1.345,77€ 

306 

1.484,98€ 

341 

1.652,99€ 

373 

1.803,13€ 

403 

1.945,72€ 

421 

2.024,19€ 

443 

2.127,42€ 

 

 

CARREIRA DE APOIO TÉCNICO À EXPLORAÇÃO E INFRAESTRUTURAS 

TÉCNICO EXPLOR.  

INFRAESTRUTURAS 

181 

908,87€ 

192 

961,74€ 

220 

1.095,23€ 

238 

1.182,70€ 

254 

1.242,37€ 

277 

1.345,77€ 

306 

1.484,98€ 

341 

1.652,99€ 

373 

1.803,13€ 

403 

1.945,72€ 

 421 

2.024,19€ 

443 

2.127,42€ 

461 

2.200,00€ 

 

 

CARREIRA DE SUPORTE À GESTÃO 

TÉCNICO SUPORTE 

À GESTÃO 

181 

908,87€ 

192 

961,74€ 

220 

1.095,23€ 

238 

1.182,70€ 

254 

1.242,37€ 

277 

1.345,77€ 

306 

1.484,98€ 

341 

1.652,99€ 

373 

1.803,13€ 

403 

1.945,72€ 

 421 

2.024,19€ 

443 

2.127,42€ 

461 

2.200,00€ 
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3. Recrutamento interno 

A IP, SA não está a cumprir com o Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, fazendo 

recrutamento externo sem que primeiro ausculte os seus trabalhadores sobre a 

possibilidade de estrem interessados nas vagas abertas externamente. Transcrevemos 

a 7ª cláusula. 

“Cláusula 7.ª- Preenchimento de vagas 

1. O recrutamento e seleção de trabalhadores far-se-á com base nos seguintes 

procedimentos: 

a) Definição prévia e objetiva das exigências do posto de trabalho a preencher, 

nomeadamente em relação a competências técnicas, académicas, de experiência e 

físicas necessárias; 

b) O recrutamento interno deve constituir instrumento prioritário relativamente 

ao externo. 

2. Ao preenchimento de vagas: 

a) Feito por recurso a recrutamento ou concurso internos poderão concorrer todos os 

trabalhadores que respondam aos requisitos definidos, incluindo os contratados a 

termo; 

b) Feito por recurso a recrutamento externo, as respetivas condições de seleção 

devem tomar em consideração os requisitos exigidos para o desempenho das 

funções, sendo fator distintivo eventual comprovada experiência em funções similares. 

3. Os processos de recrutamento e concurso internos serão objeto de 

divulgação geral a todas as Empresas do Grupo, pelos meios adequados e 

garantindo um período de divulgação de duração suficiente à adequada tomada 

de conhecimento por parte dos colaboradores. 

4. A publicitação da oferta de emprego por recurso a recrutamento externo 

deverá ser objeto de informação interna, pelos meios adequados, aos 

colaboradores das Empresas do Grupo e às estruturas representativas dos 

trabalhadores. 
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5. Nos processos de seleção, no âmbito de recrutamento interno ou externo, serão 

sempre respeitados os princípios da igualdade e não discriminação.” 

Também a alínea h) e i) no seu ponto 1.1 do princípio de acordo subscrito entre o SINFA 

e a Infraestruturas de Portugal S.A. no passado dia 16 de julho de 2020, são bem 

esclarecedoras e que transcrevemos. 

“1. OBJETO 

1.1 Pelo presente Acordo, as partes outorgantes comprometem-se a esclarecer e 

implementar os temas de seguida enunciados: 

“h) Assumir expressamente que qualquer recrutamento externo para a carreira técnica 

superior seja precedido de avaliação interna de trabalhadores não técnicos superiores, 

com habilitação em licenciatura ou mestrado e que cumpram os perfis pretendidos 

para o recrutamento; e 

i) Assumir expressamente que a abertura de vagas de recrutamento externo deve ser 

precedida de avaliação interna de transferências internas para provimento de posto de 

trabalho.” 

Esta situação está a gerar enorme indignação entre os trabalhadores que se sentem 

injustiçados ao verem pessoas externas a ocupar postos de trabalho que lhes 

interessam. 

Apelamos a que a Infraestruturas de Portugal S.A. cumpra com o que está 

regulamentado e que antes de proceder a abertura de vagas de recrutamento externo 

verifique se os seus trabalhadores estão interessados nessas, procedendo a uma 

avaliação interna para provimento de postos de trabalho. 

Chamamos igualmente a atenção para o ponto n.º 4 da 7ª Cláusula. A página da 

empresa não será certamente o meio mais adequado de informação interna da oferta 

de emprego. Está em falta a informação interna aos “colaboradores” da Empresa bem 

como o conhecimento às estruturas representativas de trabalhadores, pelo menos no 

que ao SINFA diz respeito. 
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4. Mobilidade interna 

A Empresa tem locais de trabalho por todo o país, no entanto, quando há extinções de 

trabalho não é permitido aos trabalhadores mudarem de carreira ou de categoria 

profissional. Essa situação origina a que os trabalhadores acabem por ser transferidos, 

com opções de ocupação de locais de trabalho a 200 ou 300 quilómetros de distância 

da sua residência.  

Os trabalhadores que queiram mudar de carreira por forma a poderem ficar perto da sua 

residência deverão poder faze-lo, contudo, a IP, SA não o permite. Não tem qualquer 

lógica. Damos como exemplo recente, o facto de que foram extintos na circulação 

ferroviária postos de trabalho entre Vila Nova de Gaia e Esmoriz. Foram dadas vagas 

em lisboa Santa Apolónia, Bobadela, Linha do Oeste, Linha da Beira Alta e Linha da 

Beira Alta. Ora, com centros de manutenção ferroviária em Gaia, Aveiro, Porto, 

Ermesinde e etc., com centros afetos à fiscalização e conservação de vias rodoviárias 

no Porto, Aveiro, e em todos as capitais de distrito. Perguntamos, não podiam esses 

trabalhadores ser transferidos para esses locais de trabalho mais próximo da sua 

residência, caso assim o pretendessem?  

Mesmo nos casos em que não há extinção de trabalho, porque não podem os 

trabalhadores mudar para outras áreas disponíveis na Empresa? Porque não podem os 

trabalhadores mudar de carreira ou categoria profissional? Porque não podem os 

trabalhadores ocupar vagas disponíveis? 

 

5. Mobilidade na Função pública 

Sendo a mobilidade na função pública uma das grandes vantagens deste regime de 

trabalho, porque é que a empresa está a bloquear os seus funcionários de a exercer? 

Sabendo nós que a empresa pode ter a legitimidade legal para o fazer, perguntamos se 

terá a empresa legitimidade moral para o fazer? 
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6. Irregularidade de horário 

Os trabalhadores afetos à conservação/manutenção ferroviária, (a sua grande maioria) 

labora em regime de horário rígido (com horários entre as 8h00 e as 17h00 ou entre as 

9h00 e as 18h00). Ora, as obras de conservação/manutenção da via-férrea são 

praticamente todas realizadas durante o período noturno, por forma a não prejudicar os 

canais destinados ao transporte ferroviário. Como tal, é nesse período que os 

trabalhadores afetos a essas tarefas são necessários e é nesse horário que realmente 

laboram. O SINFA pediu à empresa para fazer um levantamento e ajustar os horários 

dos trabalhadores às necessidades da empresa. A grande maioria dos trabalhadores 

tem que transitar do horário rígido para o horário por turnos ou escalas. Como ainda não 

obtivemos nenhuma resposta, acreditamos que com a ajuda do Sr. Ministro o processo 

possa evoluir. 

 

7. Concessões de viagem no operador de transportes CP 

O SINFA pretende que todos os trabalhadores da empresa Infraestruturas de Portugal 

S.A. sejam integrados no Regulamento de Concessões de Viagem 2017, que contempla 

as disposições que regulam o acesso e a utilização do transporte ferroviário operado 

pela Comboios de Portugal, EPE (CP), tendo assim garantia de acesso à rede geral da 

CP. 

O acesso ao regulamento de concessões de viagem é garantido aos trabalhadores 

oriundos da REFER. Assim sendo, todos os trabalhadores que foram recrutados pela IP 

S.A. ou sendo oriundos da empresa EP – Estradas de Portugal, SA, estão excluídos do 

acesso ao referido regulamento. 

Em julho de 2020, a IP decidiu atribuir passes de rede geral no operador CP a todos os 

trabalhadores da carreira de circulação ferroviária. Já em 2021 comunicou-nos que ia 

estender a medida aos trabalhadores da carreira de infraestruturas com funções na 

manutenção ferroviária. Congratulamos a empresa por tal decisão, contudo 

perguntamos: então e os restantes trabalhadores? Consideramos que a administração 

da empresa em vez eliminar as assimetrias existentes, ainda as fomenta. Desta forma 
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Sr. Ministro, sugerimos que, faseadamente e calarendizado, sejam atribuídos passes de 

rede geral no operador CP aos restantes trabalhadores. 

Propomos ainda o seguinte: enquanto não atribuírem passes de rede geral a todos os 

trabalhadores, seja aumentado para 75%, o desconto no operador CP, a par do que 

acontece com os familiares dos trabalhadores da CP, com os familiares dos 

trabalhadores da IP oriundos da CP, bem como aos trabalhadores afetos ao Ministério 

da Administração Interna, ao Ministério da Defesa Nacional ou ao Ministério da Justiça, 

todos com 75% de desconto nos comboios Inter-Regionais, Regionais e Urbanos. 

 

8. Ajudas de custo  

 

I. Não pagamento de horas de viagem 

Este é um problema antigo, que no nosso entender é de fácil resolução, mas que 

persiste a intransigência e teimosia da administração. A empresa atribui ajudas de custo 

ou deslocações conforme a categoria profissional dos seus trabalhadores. Esta situação 

origina discriminações, uma vez que o valor da ajuda de custo é diferente da 

deslocação. Foi por nós proposto, oportunamente, que tivesse um valor global igual ao 

da deslocação, contudo não foi aceite pela empresa. Além disso, quem se desloca da 

sede para outros locais de trabalho (por necessidade da empresa) e é abrangido pelas 

ajudas de custo não recebe horas de viagem. A título de exemplo, um trabalhador com 

a categoria de Técnico Superior que se desloca diariamente para uma obra (muitas 

vezes fora do seu distrito) e que necessite estar na obra às 9h00, viaja durante o seu 

período de descanso sem qualquer compensação remuneratória. Esta situação pode-

se repetir no seu regresso (da obra para a sede). Ou seja, o trabalhador ao se deslocar 

no seu período de descanso está a trabalhar “de borla” para a empresa, pelo que 

consideramos esta situação inaceitável e intolerável. 

 

II. Valor do subsídio de refeição 

A IP S.A., como o Sr. Ministro sabe, tem o regime de ajudas de custo e o de 

deslocações. As categorias abrangidas pelas ajudas de custo estão a ser prejudicadas 
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em relação às demais no valor do subsídio de refeição, uma vez que a empresa se rege 

pelos valores existentes na função pública. 

Ao reger-se pelos valores praticados na função pública, a empresa está a fazer o cálculo 

da ajuda de custo com base no valor do subsídio de refeição que é pago na função 

pública, ou seja, 4,77 €. Ora, se na Infraestruturas de Portugal, S.A. o valor do subsídio 

de refeição é de 7,50 €, o valor da ajuda de custo tem que ser forçosamente aumentado 

em 2,73 €, sendo esta a diferença entre o valor do subsídio na Infraestruturas de 

Portugal, S.A. e o valor da função pública. Em última análise, e se assim continuar, 

quando o subsídio de refeição tiver o mesmo valor da ajuda de custo, este terá um valor 

de 0 €.  

Estes trabalhadores, ao saírem da sua sede, não terão acesso a um refeitório/cantina 

ou a instalações sociais que lhes permitam aquecer uma refeição levada de casa, pelo 

que terão forçosamente de almoçar num restaurante. Como sabemos o valor de uma 

refeição num restaurante quase que absorve o valor da ajuda de custo. Ou seja, esse 

trabalhador se não sair da sua sede recebe 7,50 €, almoça nas instalações sociais da 

empresa e compensa-lhe mais do que estar deslocado. Não podemos considerar esta 

situação normal. Há ainda que acrescentar o facto de que quem recebe deslocações 

recebe um valor de 6,29 € acrescido de 7,50 € do valor do subsídio de refeição. 

Vejamos então um caso prático: 

Um trabalhador com um vencimento abaixo do nível 9, recebe uma ajuda de custo no 

valor de 39,83 €. Ou seja, 25% dessa ajuda de custo são 9,96 €. Se a este valor 

retirarmos o valor do subsídio de refeição, a ajuda de custo fica com o valor de 2,46 €.  

Há, pois, uma descriminação que não pode continuar a existir, pelo que pedimos a 

melhor atenção a este facto e solicitamos por isso que: 

O valor da ajuda de custo seja harmonizado em 50,20 € (valor mais alto, atualmente só 

atribuído a quem aufere um vencimento superior ao nível 18). Ainda assim, descontando 

o subsídio de refeição no valor de 7,50 €, o valor de uma ajuda de custo a 25%, é inferior 

(5,05 €) aos 6,29 € do valor de uma deslocação. 
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a) Que no subsídio de refeição seja considerado como valor referência os 7,50 € 

praticado na IP em vez dos atuais 4,77 € praticado na função pública, logo que 

sejam acrescentados 2,73 € ao valor da ajuda de custo. 

 

 

9. Atribuição de isenção de horário de trabalho 

A Empresa deixou de atribuir isenção de horário de trabalho, ora numa empresa de 

laboração continua como é o caso da IP, essa medida trouxe problemas operacionais. 

Os trabalhadores têm horários rígidos, com horários entre as 8h00 e as 17h00 ou entre 

as 9h00 e as 18h00, mas frequentemente são solicitados para prestarem serviço fora 

desse horário, especialmente no período noturno. Fazem-no, sem qualquer 

contrapartida, no fundo, eles já trabalham no regime de isenção de horário de trabalho, 

mas sem o incremento salarial a que têm direito. 

As própias direções e chefias reconhecem a necessidade de a empresa atribuir isenção 

e horário de trabalho a muitos dos elementos das equipas dos quais são responsáveis, 

mas a empresa não tem considerado esses pedidos. 

Acresce que nas equipas existem trabalhadores com isenção de horário de trabalho e 

trabalhadores sem e isso causa óbvio desconforto no seio das equipas. 

 

10. Equipas com tarefas de especial complexidade 

Na Infraestruturas de Portugal S.A. existem equipas especiais, com funções distintas 

das demais, mas com o mesmo tratamento e que identificamos: 

I. As equipas de túneis, conservação/manutenção e fiscalização, pela 

especificidade de trabalharem em túneis, as condições atmosféricas 

únicas, o facto de trabalharem exclusivamente no período noturno e de 

as equipas terem a responsabilidade dos túneis por todo o país, fazem 

desta equipa, uma equipa especial que deverá ser vista pela empresa de 

forma diferente das demais; 

II. Equipa de mergulho, esta pequena equipa constituída por 3 

trabalhadores, executa a fiscalização subaquática das obras de arte 
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rodoviárias e ferroviárias. O que se pretende é que esses trabalhadores 

tenham as mesmas condições que qualquer mergulhador fora da 

empresa tem; 

III. Centro de Limpeza de Neve, os trabalhadores que constituem esta 

equipa desempenham funções muito mais abrangentes que as de um 

Operador de Infraestruturas, categoria profissional que lhes foi atribuída 

aquando da sua integração no Acordo Coletivo de Trabalho, o risco diário 

é extremo e o facto de os trabalhadores durante a época alta (da neve) 

permanecerem no centro 24 horas por dia, acrescido às inúmeras 

funções que desempenham, fazem desta equipa uma equipa única que 

merece outra atenção; 

IV. Equipa de Gestão do Cliente, esta pequena equipa que gere as 

reclamações a nível nacional da rede ferroviária e rodoviária é constituída 

por trabalhadores de diversas categorias profissionais, no entanto, todos 

desempenham as mesmas funções (à exceção de um trabalhador que 

tem maiores responsabilidades) assim, é urgente a empresa promover 

os três trabalhadores que têm a categoria de Assistente de Gestão para 

Técnico de Suporte à Gestão. 

O sindicato identificou estas situações junto da empresa, sendo que até agora, esta não 

manifestou nenhum interesse em as resolver. 

  

11. Trabalhadores do Quadro de Pessoal Transitório (QPT) 

Apesar da integração destes trabalhadores no Sistema de Carreiras da Infraestruturas 

de Portugal S.A. e da atualização do valor do subsídio de refeição, achamos justo, que 

estes possam também aderir às restantes normas constantes no restante Acordo 

Coletivo de Trabalho em vigor na empresa. 

O SINFA agradece desde já, o seu habitual empenho na resolução dos problemas 

existentes nesta empresa, que nós muito reconhecemos.  

Em tempos difíceis como aqueles que o país atravessa, as dificuldades com que nos 

deparamos, em especial os trabalhadores portugueses, são necessários sinais claros 

por parte deste governo, sinais de confiança que os tranquilizem, como a garantia dos 
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rendimentos, mas também é muito importante resolver estes problemas para que a 

operacionalidade da empresa não seja posta em causa. Para que os trabalhadores 

vistam a camisola da empresa e se sintam todos os dias motivados para poderem, como 

até agora, continuar a dar o seu melhor. Numa empresa estratégica como esta, é 

essencial que haja essa vontade e motivação por parte dos trabalhadores e isso só se 

consegue com a sua valorização e com a resolução de injustiças quotidianas com que 

se deparam, e essas foram por nós apresentadas à empresa e ao Sr. Ministro. 

A Infraestruturas de Portugal, SA, não resolve estes graves problemas, pondo em causa 

a operacionalidade da empresa e o fator motivacional dos trabalhadores, o argumento 

é de que a tutela, pela qual o Sr. Ministro é responsável, não o permite ou não liberta os 

fundos financeiros necessários para que tal seja possível. 

Nesse sentido, apelamos ao Sr. Ministro que analise as nossas “reivindicações” e que 

desbloqueie o que se entenda como justo, dentro dos recursos e competências que 

Vossa Excelência possui. 

 

  Aceite os nossos melhores cumprimentos, 

 

Lisboa, 8 de maio de 2021 

SINFA – Sindicato Independente dos trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e 

Afins. 


