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Informação aos Trabalhadores da IP-Infraestruturas; IP-Engenharia; IP-Telecom; IP-Património 01 Fevereiro 2022

negociação na IP, governo/administração propuseram:

UM CHEQUE EM BRANCO
Realizou-se no dia 27 de Janeiro de 2022, numa reunião de negociação para a revisão do 
ACT, a Comissão Sindical Negociadora do SNTSF/FECTRANS e da Federação dos Sindicatos 
da Função Pública declarou que as propostas do governo/IP podiam ser a base de um acordo, 
com 3 pressupostos, que não foram aceites, pelo não houve acordo.

O  g o v e r n o / a d m i n i s t r a ç ã o  i n s i s t i u  n a 
apresentação de  p ropos tas ,  para  cu ja 
concret ização não assumiram qualquer 
compromisso, sem que haja novo Governo e sem 
a aprovação do OE – Orçamento do Estado. Desta 
vez, foi a seguinte:
Ø Aumento dos salários nos seguintes termos:

Ø Salário mínimo nas empresas do grupo IP – 
715€;

Ø Acima deste valor e até aos 1.000€ - 20€ de 
aumento;

Ø Acima dos 1.000€ até aos 2,000€ - 15€ de 
aumento;

Ø Acima dos 2.000€ - 10€ de aumento.

Ø Subsídio de refeição –7,63€ o que significa 
mais 0,13€.

Ø Alargamento das horas de viagem a outras 
categorias não contempladas no ACT.

Ø Pagamento de um acréscimo de 50% por 

cada hora de trabalho entre as 0 horas e as 6 
horas, em entradas ao serviço após um dia de 
repouso. 

Para a Comissão Negociadora Sindical da CGTP-
IN, a proposta do Governo/IP apresentada nesta 
reunião, poderia ser o ponto de partida para um 
acordo, desde que fossem considerados três 
pressupostos: 
ð Ficasse salvaguardado que não haveria 

nenhum aumento de percentagem 
inferior ao que já foi implementado na 
Administração Pública;

ð Em 2022 houvesse o aumento 
progressivo do subsídio de refeição até 
ao máximo praticado já nas empresas da 
IP – 8.12€;

ð O resultado do acordado fosse 
implementado no processamento dos 
salários de Fevereiro, com retroactivos a 
Janeiro de 2022.

É PRECISO RESPONDER AOS PROBLEMAS DOS TRABALHADORES

Como a condição desta proposta do governo/IP é condicionada à aprovação do próximo OE – 
Orçamento do Estado, aguardamos para no quadro do novo governo, retomarmos a discussão a 
partir da proposta que apresentámos, mas com a exigência de que os trabalhadores têm que ver 
valorizados os seus salários.

Independentemente dos resultados eleitorais do passado domingo que levarão agora à entrada em 
funções da Assembleia da República e da constituição de novo Governo, os Sindicatos que 
compõem a Comissão Negociadora Sindical SNTSF/FECTRANS/FNSTFPS, irão continuar a 
exigir:

1. Valorização dos salários tendo em conta o aumento do SMN e das inflações 

verificadas desde a última actualização salarial;

2. Redução dos horários de trabalho e cumprimento das regras da organização do 

trabalho;

3. Alargamento do ACT aos TODOS os trabalhadores.

É PR�CI�O PRO�EG�IR � L�TA, P�R M�LH�R�S �ALÁRI�S, P�R 
C�NDIÇÕE� D� TR�B�LH� M�I� DIGN�S!
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