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Geral nº 06/2021 de 30 Junho

Continuar a luta

PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS
6 Julho 2021 - 10h30m
Lisboa - Jardim/Estação de Santos
A reivindicação central de todos os trabalhadores da CP, da IP e empresas aﬁliadas, de aumento geral
dos salários, continua sem resposta e pelas declarações do governo e dos responsáveis pelo sector, as
orientações são de repetir mais um ano sem actualização salarial.
O aumento anual dos salários é uma reivindicação dos trabalhadores, mas também uma
obrigação das administrações, conforme compromisso que assumiram no acto de assinatura
do AE da CP e do ACT das empresas do grupo IP.
Temos razões para lutar, já que os salários têm vindo a desvalorizar, quer em termos reais e quer em
relação ao SMN – Salário Mínimo Nacional e as empresas não têm cumprido com as suas obrigações
há mais de uma década.

UMA LUTA DE TODOS E PARA TODOS
Apelamos a todos os trabalhadores,
independentemente da sua opção sindical, que se
junte nesta luta de 6 de Julho, porque esta é uma
LUTA para TODOS e de TODOS que reivindicam
o aumento do seu salário.
É uma luta para reforçar a unidade dos
trabalhadores da CP, IP-Infraestruturas; IPTelecom, IP-Património e IP-Engenharia e da
parte do Sindicato foi feito o convite às Comissões
de Trabalhadores para participarem e intervirem
nesta luta de TODOS os trabalhadores.

É na luta que se constrói o elemento central para
se atingirem resultados – NA UNIDADE A FORÇA
DOS TRABALHADORES -.
Nesta concentração cada participante deve
usar máscara. No local haverá dispensadores
de álcool-gel e serão respeitadas todas as
regras de distanciamento determinadas pela
DGS. Vamos lutar
com toda a
segurança!

DISPENSAS PARA PARTICIPAÇÃO - O Sindicato
vai comunicar às administrações das empresas, que nesse dia utilizará
os créditos sindicais para reuniões, nos seguintes termos na CP,
IP.Infraestruturas, IP-Telecom, IP-Engenharia e IP-Património:

Ü

TODO O PERÍODO DE TRABALHO REFERENTE AO
DIA 6 DE JULHO

