
 
 

Caros associados e amigos, 

 

 

Hoje, dia 1 de outubro de 2020, decorreu mais uma reunião, no Ministério das Infraestruturas e 

Habitação, ao abrigo da negociação do Regulamento de Carreiras da CP. 

As carreiras profissionais que foram abordadas, foram a Administrativa e a de Operação de 

Sistemas. 

Em relação à carreira Administrativa: 

1. A CP argumenta que as funções apresentadas são as mesmas que já existem na CP e na 

Ex-EMEF (ainda em vigor), ora, na nossa opinião isso não significa que tudo esteja bem 

e como tal iremos apresentar algumas propostas de alteração e reformulação das 

funções existentes; 

2. Valorização remuneratória, mais uma vez, não há nenhuma mudança nas grelhas 

indiciárias que permita um aumento remuneratório, a desculpa é a de sempre, o COVID-

19, a quantidade de pessoas desempregadas e em situação de lay-off.  

No entanto, para os trabalhadores oriundos da EMEF haverá pequenos ajustes 

resultantes da passagem das grelhas anteriores (Ex-EMEF) para as grelhas da CP. 

3. Os trabalhadores com a categoria de Escriturário passam todos automaticamente para 

a carreira de Assistente Administrativo II. 

4. A carreira de Assistente Administrativo III será gradualmente extinta em dois anos, no 

primeiro ano foi-nos comunicado que passavam 15 trabalhadores no primeiro semestre 

e 12 no segundo, os restantes em 2022. (existem 46 trabalhadores com essa categoria 

profissional). 

5. Não foi apresentada qualquer solução para os trabalhadores com a categoria de 

Assistente Administrativo II, Assistente Administrativo I /Técnico Administrativo que se 

encontrem no topo da carreira, correndo assim o risco de continuarem bloqueados sem 

expectativas de carreira e de valorização profissional e remuneratória. O SINFA 

apresentou uma proposta no sentido de serem acrescentados dois índices em todas as 

carreiras profissionais. 

Carreira Operador de Sistemas. 

A empresa ficou de avaliar a possibilidade de ser extinta a carreira de Assistente de Informática, 

passando esses trabalhadores para a carreira de Operador de Sistemas (estamos a falar de 

apenas 3 trabalhadores). 

A próxima reunião será no próximo dia 15 de outubro, onde serão discutidas as carreiras 

profissionais de Supervisão de Receitas, Especialista, e de Suporte técnico e de Controlo de 

Tráfego (carreira nova). 

 

 

Saudações Sindicais. 


