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Comunicado CP                                                                                       27 de março de 2022 

Reunimos na passada sexta-feira, dia 

25 de março de 2022, com 

representantes da CP e do Governo. 

A reunião que se previa ser mais uma 

negociação acabou por ser a imposição 

de um Acordo de Princípio por parte da 

empresa, de algo não negociado e com 

a chantagem de existir um prazo pré-

definido de apenas 5 dias para que os 

sindicatos aceitassem e assinassem 

esse Acordo. 

- Questionamos, porque é que querem que 

assinemos um Acordo com tanta pressa 

quando a sua entrada em vigor só 

acontece daqui a 3 meses? 

AUMENTOS SALARIAIS 

A proposta apresentada contempla um 

aumento salarial de 0,9% no Salário Base, 

não havendo tempo nem 

disponibilidade para que a CP/Governo 

pudessem dividir o valor total dos 0,9% em 

outras soluções que permitissem que os 

trabalhadores que menos ganham 

pudessem receber um aumento salarial 

maior. 

 

INTEGRAÇÃO DOS TRABALHADORES 

ORIUNDOS DA EX-EMEF 

No Acordo de Princípio é feita uma 

proposta de integração dos trabalhadores 

oriundos da Ex-EMEF. Há ganhos 

interessantes, como são exemplo: os 

Prémios de Produtividade Diário e Anual, o 

Abono de Transporte/Disponibilidade 

(para os que a ele tenham direito), o Abono 

de Prevenção, no entanto também há 

perdas relevantes, como são exemplo: o 

Subsídio de Refeição, a perda da 6ª 

Diuturnidade (para quem ainda não a tem 

direito), a Acumulação de Funções de 

Motorista, alguns casos no Trabalho por 

Turnos (pois perdem direito a receber o 

trabalho noturno) e a perda de 25% no 

Trabalho Suplementar e trabalhado em dia 

de Descanso Semanal. 

ACORDO DE EMPRESA 

Há que acrescentar, tal como já tínhamos 

denunciado, que a CP quer impor, uma vez 

mais, no Acordo de Princípio a 

“negociação” de algumas Cláusulas muito 

importantes do Acordo de Empresa em 

vigor com impacto negativo em todos os 

trabalhadores, com a agravante da 
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condição de não pode haver despesas 

financeiras acrescidas na massa 

salarial da empresa. O SINFA defende 

que sem dinheiro não há nada para 

negociar. 

O atual Acordo de Empresa entrou em 

vigor em maio de 2020 e tem uma validade 

de 5 anos, não há necessidade de sofrer 

alterações. 

No entanto, as tabelas salariais e demais 

Cláusulas de Expressão Pecuniária que 

vigoram pelo prazo de 12 meses com 

efeitos a partir de 1 de janeiro de cada ano, 

nestas Cláusulas a empresa ignora a 

regra e recusa-se a negociar essas 

atualizações. 

REGULAMENTO DE CARREIRAS 

A negociação do Regulamento de 

Carreiras é adiada para o final de 2023 e 

a proposta atual contempla apenas a 

retirada de um índice no início e outro no 

final das grelhas salariais, também o 

Tempo de Permanência Máximo em cada 

índice passam a ser de 4 anos. Estas 

alterações estão muito aquém dos 

interesses dos trabalhadores. O SINFA 

considera ser claramente muito pouco, 

diríamos mesmo que estas mudanças são 

insuficientes e insignificantes e que não 

valorizam na realidade os trabalhadores! 

A nós a empresa e a tutela não nos 

intimida, a decisão final do SINFA está a 

ser ponderada e tomada conforme o que 

os nossos associados decidirem. Cabe a 

vós a palavra final, o nosso caminho é 

feito passo a passo, lado a lado e 

sempre na real defesa dos interesses e 

direitos de todos os trabalhadores! 

Por isso, é muito importante que nos 

contactem e que nos digam a vossa 

opinião. 

Anexamos a este comunicado o 

documento com a “proposta ditatorial” 

apresentada pela CP. 

 

A EMPRESA NÃO NOS 

INTIMIDA! 

ESTAREMOS SEMPRE AO 

LADO DE TODOS OS 

TRABALHADORES! 

JUNTOS SOMOS MAIS 

FORTES! 

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 

 

  

 


