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4 de Abril de 2018 

 
Conclusões 

 
As organizações de trabalhadores – CT e Sindicatos: 
 
1. Saúdam os trabalhadores das empresas do grupo IP pela sua mobilização, unidade e 

luta, consubstanciada numa grande adesão à greve do passado dia 2 de Abril; 
 
2. Lamentam que a postura pouco séria da administração e do governo, tenha obrigado 

os trabalhadores a mais um esforço na defesa das suas reivindicações, em particular, 
de exigência do aumento intercalar dos salários que são os mesmos desde 2009; 

 
3. Independentemente do conteúdo das declarações do Secretário do Estado das 

Infraestruturas, registam que o mesmo falou num valor (embora num valor que não 
corresponde totalmente àquele que foi discutido) de aumento para os trabalhadores, o 
que parecia quererem esconder no passado sábado; 

 
4. Nos termos das mesmas declarações de que “está tudo em aberto”, as organizações 

sindicais reafirmam a sua disponibilidade para subscrever um acordo nos termos e 
conteúdos da discussão e negociação ocorrida nos dias 29 e 31 de Março e, assim, 
irão enviar um projecto de Acordo, à Secretaria de Estado das Infraestruturas, com 
conhecimento ao Ministro da Tutela e ao Primeiro Ministro, em que se refere: 

  
a.  Atribuição de um valor, na forma de um subsídio provisório, de 20€ por mês para 

cada trabalhador, e em todos das empresas do grupo IP, independentemente do 
vínculo laboral, com retroactivos a Janeiro, que passará para 25€ em Dezembro 
deste ano e que em Janeiro de 2019 passará a integrar a tabela salarial com o 
valor pago no último mês; 

b.  Reforço do processo de negociação do ACT, com o objectivo de finalizar a sua 
discussão até ao fim do primeiro semestre deste ano, fixando-se a sua data de 
efeitos a partir de 1 de Julho do ano corrente; 

c.  Discussão da regulamentação de carreiras no segundo semestre, para vigorar a 
partir de 1 de Janeiro de 2019;  

d.  Garantia que o ACT se aplica a todos os trabalhadores, incluindo os que têm o 
regime de trabalhador em funções públicas;  

e.  Atribuição de um dia de dispensa anual sem perda de retribuição;  
 
5. Relativamente a uma proposta com o valor de 11 milhões de euros que o Secretário de 

Estado das Infraestruturas diz ter sido feita para aumento das remunerações, as 
organizações sindicais afirmam que aquela terá o seu acordo, se e quando a mesma 
lhes for apresentada;  

 
6. Esperam que nos próximos 15 dias a administração e/ou o Ministério da Tutela, criem 

as condições para a formalização do acordo nos termos atrás referido; 
 
7. Manifestam todo o empenho na negociação do Acordo Colectivo de Trabalho e do 

Regulamento de Carreiras e exigem da administração a marcação de uma 
calendarização mais célere, processo que, para ser eficaz, tem que ter a mediação e 



empenho do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, com tutela sobre estas 
empresas;   

 
8. Para ratificarem o acordo, ou decidirem novas formas de luta, incluindo a greve, 

no caso de no prazo atrás referido não se registar evolução no processo, 
convocarão um Plenário Nacional de Trabalhadores, na rua, no dia 19 de Abril, 
em Lisboa;  

 
9. Irão solicitar reuniões com a Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras 

Públicas e os Grupos Parlamentares, a fim de informar da forma como decorreu o 
processo de negociação que teve um desfecho surreal no passado dia 31, que não 
possibilitou a suspensão da greve passada.  

 
Lisboa, 4 de Abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


