
AOS TRABALHADORES DA EX-ESTRADAS DE PORTUGAL/
/INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL,SA

É PRECISO DEFENDER O EMPREGO!
É PRECISO LUTAR POR UM REGIME ÚNICO 

DE TRABALHO NA IP, SA

A incorporação, por fusão, da “Estradas de Portugal, SA”na “InfraEstruturas de Portugal, SA”, veio
lançar  novas  preocupações  para  os  trabalhadores  da  empresa  agora  extinta,  quanto  à
estabilidade de emprego e ao tratamento diferenciado nas condições de trabalho.

Quanto à  estabilidade de emprego, é preciso ter em conta que a nova empresa (IP, SA), terá
como competência fundamental a gestão das concessões e sub-concessões das actuais funções
operacionais da EP, SA e da REFER, EPE, pelo que a sua estrutura irá reflectir estas mesmas
competências e não mais do que isso, pelo que será mantido tão só o que fôr necessário ao seu
funcionamento.  Uma realidade  que  vem  ao  encontro  do  objectivo  do  Governo,  de  privatizar
a IP, SA, pelo menos em parte, dando assim satisfação ao interesse do grande capital de controlar
mais este sector estratégico do nosso País. 

Estamos, pois,  em presença de um processo de emagrecimento da estrutura que resultou da
integração por fusão, da EP, SA na IP, SA, confirmado pelo Secretário de Estado dos Transportes,
logo no primeiro dia da existência da “InfraEstruturas de Portugal, SA”. O diploma legal da criação
da  empresa,  em  vigor  desde  1  de  Junho,  estabelece  que  aquela  “estará  em  situação  de
reestruturação até 31 de Dezembro de 2017”, o que permitirá ao Conselho de Administração, o
recurso ao despedimento involuntário previsto no DL220/2006, de 3 de Novembro. 

Do lado a ex-EP, SA,  estarão na mira do despedimento, os trabalhadores que foram admitidos
pelo contrato individual de trabalho. Já os trabalhadores do Quadro de Pessoal Transitório (QPT),
poderão ser abrangidos por um qualquer processo de requalificação que os atirará para casa com
o vencimento reduzido - nos primeiros 12 meses -, para 60%, passando, de seguida, para 40%. E
a prevista rescisão do vínculo de emprego público e passagem ao contrato individual de trabalho,
não se apresenta como solução face à instabilidade que aqui descrevemos.

Entretanto, o Governo não deu solução à necessidade de uniformizar o regime de relações de
trabalho dentro da nova empresa, como a nossa Federação reivindicou, recusando-se a discutir
esta questão no período que antecedeu a aprovação do diploma orgânico de criação da IP, SA.

Deste modo,  à  data da criação da nova empresa,  temos os trabalhadores da ex-Estradas de
Portugal,  SA,  com  contrato  individual  de  trabalho  nos  termos  do  Código  do  Trabalho;  os
trabalhadores da ex-EP, SA, integrados no QPT, com contrato de trabalho em funções públicas; e
os  trabalhadores  da  ex-REFER,  EPE,  com  as  relações  de  trabalho  regidas  pelo  Acordo  de
Empresa, em vigor.

Aliás,  o  Conselho  de  Administração  da  IP,  SA,  tem  tido  uma  postura  de  manifesta
discricionariedade relativamente à nossa Federação, não dando resposta aos nossos pedidos de



reunião, para discutir os problemas dos trabalhadores que representamos.

Neste quadro, consideramos fundamental que os trabalhadores da ex-Estradas de Portugal, SA,
quer sejam do contrato individual de trabalho  ou do QPT, deverão reforçar a sua organização,
sindicalizando-se nos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, do Norte, do
Centro e do Sul e Regiões Autónomas, para que quando fôr necessário e no momento adequado
lutarem em defesa dos seus postos  de trabalho  e  pela  equidade  na definição  do  regime de
trabalho dentro da empresa.

SINDICALIZA-TE!

REFORÇA A ORGANIZAÇÃO SINDICAL!

Lisboa, 29 de Julho de 2015

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais 


