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No nosso primeiro comunicado de Maio, a propósito do pequeno aumento anunciado 

pela IP, SA, que abrange apenas menos de 10% dos trabalhadores, escrevemos o 

seguinte: «O SINAFE continuará a envidar todos os esforços para que esta proposta 

seja revista e venha, também, ao encontro dos mais de 90% dos trabalhadores, não 

descurando formas de luta.» 

Mantendo a intransigência face a aumentos salariais a IP, SA afirma que os aumentos 

salariais dependem do ministério da Tutela e do Ministério das Finanças. 

Assim, o SINAFE entregou um pré-aviso de greve para o dia 25 de Junho 2021, com 

os seguintes pressupostos:  

➢ Pelo aumento dos valores salariais; 
➢ Pelo cumprimento do ACT; 
➢ Pela contratação de trabalhadores; 

 

Com as seguintes condições: 
Todos os trabalhadores da IP – Infraestruturas de Portugal, SA; IP – Telecom, SA, de 
todas as categorias profissionais, independentemente do tipo de vínculo e contrato 
de trabalho e independentemente do local de trabalho, farão greve à prestação de 
todo e qualquer trabalho nos seguintes termos: 
 

• Dia 25 de Junho de 2021 - durante todo o seu período de trabalho. 

 
Quando coincidirem dois períodos de trabalho no dia no dia 25 de Junho de 2021, 
considera-se o período de greve aquele que tiver maior incidência nesse dia, ou sendo 
igual, apenas será considerado o primeiro período; 

Ficam igualmente abrangidos por este pré-aviso, todos os trabalhadores cujos 
períodos de trabalho: 

a) Se iniciem no dia 24 de Junho de 2021 e terminem no dia seguinte, que farão 
greve desde o início do período de trabalho até ao final do mesmo; 
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b) Se iniciem no dia 25 de Junho de 2021 e terminem no dia seguinte, que farão 

greve até ao final do período de trabalho. 
 

Praticamente todos os meses o capital social da IP, SA vem aumentando, fazendo face 

ao capital que lhe é injetado para obras, em especial, na ferrovia. 

No entanto os seus trabalhadores que não «arredaram pé», mantendo esta empresa 

em pleno funcionamento, não foram devidamente valorizados a nível salarial nestes 

últimos 2 anos. 

Como já o afirmámos, é certo que para quem ganha pouco todo o aumento é bem-

vindo, mas para a maioria dos trabalhadores é um «chuchar do dedo». 

Também no que concerne à aplicação do ACT pretendemos: a clarificação do 

ordenamento de trabalhadores de categorias profissionais que ficaram por analisar 

em reuniões entre o SINAFE e a IP, SA em outubro de 2019 e Fevereiro de 2021; 

abono de Irregularidade de horário de trabalho para quem o efetivamente o pratica 

entre outros atropelos. 

A IP, SA continua a envelhecer na média de idade dos seus trabalhadores, apenas tem 

feito contratações pontuais algumas parecendo sem nexo deixando trabalhadores 

mais velhos para trás, sem o seu reconhecimento profissional continuando a 

privilegiar os baixos salários. 
 

Por isso, vamos todos parar no dia 25 de Junho, pela valorização real dos 

salários, pelo cumprimento do ACT e pela contratação de trabalhadores. 

Lisboa, 12 de Junho de 2021 

COM A FORÇA DA RAZÃO DEFENDERÁS OS TEUS DIREITOS 

JUNTA-TE AO SINAFE 


