
CONCLUSÕES DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
TRABALHADORES da CP e IP, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO 

 
 

As organizações de trabalhadores da CP e da IP, reuniram no dia 2 de setembro 
e decidiram realizar concentrações à porta da administração da CP e junto à 
residência oficial do primeiro-ministro, no próximo dia 16 de setembro, com início 
às 10 horas. 
 
Esta ação, visa transmitir aos responsáveis das empresas, o protesto destes 
trabalhadores, face à manutenção do congelamento dos salários e 
desvalorização profissional.  
 
Após anos seguidos de congelamento dos salários, as poucas atualizações que 
se verificaram, foram insuficientes para reporem o valor real dos mesmos que 
nestes últimos anos não acompanharam o crescimento do SMN – Salário Mínimo 
Nacional. 
 
Devido a este facto e se não houver alteração desta situação, muitas das 
profissões nestas empresas com elevado nível de especialização, de 
responsabilidade e de exigências de conhecimentos, terão a curto prazo salário 
mínimo nacional. 
 
É ainda necessário a admissão de trabalhadores que estão em falta nas diversas 
carreiras e categorias profissionais, começando por se admitir aqueles que hoje 
já estão nas empresas com vínculos precários. 
 
Reivindicam ainda estas organizações, que na empresa Infraestruturas de 
Portugal se comecem a harmonizar as condições de trabalho entre os 
trabalhadores, cessando assim a discriminação existente. 
 
Lisboa, 06 de Setembro de 2021 
 
As organizações sindicais 
 
• ASCEF - Associação Sindical Chefias Intermédias Exploração Ferroviária 
• ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos Ferroviários da Carreira 

Comercial 
• CT da CP – Comissão de Trabalhadores da CP 
• CT da IP - Comissão de Trabalhadores das Infraestruturas de Portugal 
• FECTRANS/SNTSF - Federação dos Sindicatos de Transportes e 

Comunicações/ Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário 
• SFRCI - Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante 
• SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das 

Infraestruturas e Afins 
• SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários 
• SIOFA - Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins 
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