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Comunicação IP                                                                                                 19 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

Inegociável  
A IP apresentou aos sindicatos a proposta salarial para o ano 2023, naquilo que consideraram ser 

uma reunião introdutória. A proposta foi assente nas orientações dadas pelo governo e consiste na 

aplicação do despacho das finanças que prevê o aumento da massa salarial em 5,1%. 

Mentira  
O aumento de 5,1%, além do salário base, também abrange as promoções, as progressões por 

antiguidade e as diuturnidades, que segundo as contas da IP representam 1,2% da massa salarial. 

Sobram assim 3,9% para o aumento dos salários e restantes cláusulas pecuniárias, incluindo 

o subsídio de refeição. 

Inflação  
A taxa média anual de inflação em 2022, segundo o INE, foi de 7,8%, como podem ter a ousadia 

de nos apresentarem metade desse valor? METADE… 

TODOS OS TRABALHADORES DA IP VÃO PERDER PODER DE COMPRA! 

Regras 
1. O salário mínimo na IP será 10 € acima do salário mínimo nacional, desconhecemos se será o 

valor do Salário Mínimo Nacional (760 €) ou o valor da Remuneração Mínima Mensal Garantida na 

Função Pública (761,58 €); 
2. O aumento mínimo garantido será de 52 € ou de 2%, consoante os casos; 

3. O salário mínimo na empresa para os Técnicos Superiores será de 1320,15 €; 

4. A revisão do ACT só ocorrerá em 2024. 

 

GOVERNO COM OS COFRES CHEIOS! 

TRABALHADORES COM OS BOLSOS VAZIOS! 
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QPTS  
Os trabalhadores do quadro de pessoal transitório que aderiram ao ACT poderão ser prejudicados, 

a empresa irá atualizar o salário base constante no Regulamento de Carreiras da IP, poderão assim 

ficar com o salário da função pública superior ao que auferem na IP. 

Caso assim entendam, os trabalhadores poderão desvincular-se do ACT. Alertamos aos que assim 

decidirem para o facto do subsídio de refeição baixar de 7,73 € para 5,20 €. Chamamos igualmente 

a atenção de que ao se desvincularem do ACT não poderão reverter a decisão. 

Quem aderiu ao ACT não terá a atualização do salário definido na função pública no próximo 

processamento de ordenados, aguardamos instruções por parte da IP. 

Propostas 
- Distribuição do valor apresentado de modo transversal e igual para todos os trabalhadores, 

através da atribuição de um valor monetário único ou definido por percentagem. 

- Distribuição do valor apresentado de modo progressivo, como exemplo, o que foi acordado em 

2022, ou seja, definem-se diferentes valores ou percentagens conforme os salários. Até aos 1100 

€, um determinado valor ou percentagem, entre os 1101 € e os 2000 €, outro e, acima dos 2001, 

outro a indicar. 

COM OS VALORES PROPOSTOS NÃO HÁ NEGOCIAÇÃO POSSÍVEL! 

Próxima reunião  
A próxima reunião está agendada para o dia 31 de janeiro. A manter-se a proposta apresentada a 

negociação fica bloqueada. Compete à IP fazer contas! É a empresa que tem que apresentar 

valores dignos para os trabalhadores. NÃO VAI SER COM O NOSSO AVAL QUE VÃO 

IMPLEMENTAR O DESPACHO DO GOVERNO. 

É PRECISO MUDAR A DECISÃO POLÍTICA, QUE INCLUI AS PROMOÇÕES, AS 

PROGRESSÕES E AS DIUTURNIDADES NA PERCENTAGEM DESTINADA AOS 

AUMENTOS SALARIAIS. 

Luta 

A decisão está do nosso lado, ou aceitamos o que nos querem impor ou não há outra solução 

possível que não seja a de continuar a lutar pelos nossos direitos. 

CONTRA O EMPOBRECIMENTO!  

CONTRA A PERDA DO PODER DE COMPRA! 


