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Comunicado CP                                                  Lisboa, 20 de maio de 2022

O SINFA FORMALIZOU O ACORDO NA CP 

ESTE ACORDO PERMITE: 

 A integração na CP dos sócios do SINFA 

oriundos da ex-EMEF, com igualdade 

total de direitos aos restantes 

trabalhadores; 

 Implementar um sistema de avaliação e 

desempenho mais transparente e justo, 

sem pontos, mas com necessidade de 

antiguidade máxima de 4 anos no índice, 

desde que com avaliação positiva; 

 Reduzir o tempo de permanência máximo 

para 4 anos para todas as categorias 

profissionais. Esta situação permite aos 

trabalhadores chegarem ao topo de 

carreira mais depressa, mesmo com o 

acréscimo de um índice, fazendo a média 

de avaliação de 4 pontos por ano; 

 Atualizar os salários em 0,9% (valor 

estabelecido para todas as empresas do 

sector empresarial do estado) para todos 

os trabalhadores da CP; 

 Que o subsídio de refeição passe para 

O a

para os trabalhadores que realizam venda 

em postos fixos; 

 Que no Prémio de Revisão, o IERV passe 

a ser 0,80 

 Eliminar um índice base transversal a 

todas as categorias profissionais, exceto a 

Técnicos Superiores e Especialistas; 

 A eliminação de um índice adicional 

(eliminação de dois índices) na base das 

categorias de Assistente Comercial, 

Operador de Venda e Controlo e Operador 

de Revisão e Venda;

 Criar um índice no topo a título transversal 

a todas as categorias, exceto aos Técnicos 

Superiores e Especialistas; 

 Eliminar a sobreposição nas categorias de 

Chefe de Equipa Comercial, Inspetor de 
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Serviço Comercial, Inspetor Chefe de 

Serviço Comercial, Inspetor de Tração,

Inspetor Chefe de Tração, Assistente 

Administrativo II, Técnico Administrativo, 

Inspetor de Vendas e Receitas, Inspetor 

Chefe de Vendas e Receitas, Desenhador 

Projetista, Técnico de Acompanhamento 

de Tráfico (I e II), Técnico de Suporte (I e 

II) e Supervisor de Obras de Conservação. 

O SINFA subscreveu uma cláusula de salvaguarda a garantir que os seus 

associados venham a beneficiar de uma melhoria salarial, no âmbito de 

decisões que possam advir da aprovação do OE 2022 ou das tutelas 

AOS ATUAIS TRABALHADORES DA CP (NÃO ORIUNDOS DA EX-EMEF) 

 Será considerado 1 ano de antiguidade por cada 4 pontos acumulados, podendo tal, originar 

lugar à mudança de índice; 

 Quem tiver os pontos necessários à mudança de índice, sobe no imediato com efeitos 

retroativos a janeiro de 2022; 

 Quem tem menos que os pontos necessários à subida de índice, ganha a respetiva antiguidade 

até perfazerem o tempo necessário à mudança de índice; 

 Quem se encontra no topo da carreira e não tem pelo menos os 16 pontos necessários, sobem 

ao novo índice através da seguinte regra: 

I. Os trabalhadores que se encontrem no atual índice de topo e que tenham data de última 

promoção do ano de 2012 ou anterior, acedem ao presente índice de topo em 

01/01/2022.  

II. Os trabalhadores que se encontrem no atual índice de topo e que tenham data de última 

promoção do ano de 2013 ao ano de 2019, acedem ao presente índice de topo em 

01/01/2023.  

III. Trabalhadores que estejam posicionados no atual índice de topo e que tenham data de 

última promoção do ano de 2020 ou posterior, acedem ao presente índice de topo após 

o cumprimento do tempo de permanência mínimo de 4 anos.  

NÃO HOUVE NENHUMA ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DE CARREIRAS 

NO QUE DIZ RESPEITO AOS CONTEÚDOS FUNCIONAIS, OS 

TRABALHADORES MANTÊM AS MESMAS FUNÇÕES
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É ATRIBUÍDA EFICÁCIA RETROATIVA A 1 DE JANEIRO DE 2022 NAS 
SEGUINTES MATÉRIAS: 

 Integração dos trabalhadores da ex-

EMEF na nova grelha salarial; 

 Tabela indiciária e respetivos valores 

monetários; 

 Cláusula 21.ª  Isenção de horário de 

trabalho; 

 Cláusula 54.ª  Diuturnidades, com 

exceção dos trabalhadores abrangidos 

pelo presente Acordo de Empresa que 

à data de entrada em vigor têm seis 

diuturnidades; 

 Cláusula 56.ª,  Abono de 

transporte/disponibilidade; 

 Cláusula 60.ª  Prémios de 

produtividade; 

 Cláusula 68.ª  Retribuição por 

prevenção; e 

 Cláusula 74ª  Retribuição e subsídio 
de férias.

As demais cláusulas retributivas entrarão em vigor no mês seguinte ao dia da 
publicação em BTE.

 Quem tem anuidades, mantém as mesmas, até perfazer os 5 anos; 

 Nenhuma cláusula atualmente mais favorável aos trabalhadores oriundos da ex-Emef (subsidio 
de refeição, trabalho suplementar e abono por acumulação de funções de motorista) tem 
retroatividade, não havendo o risco de devolução de remunerações recebidas.

INTEGRAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EX-EMEF

 Integração no índice da tabela 

indiciária da CP com o valor mais 

próximo daquele em que se encontram 

à data da celebração do presente 

acordo; 

A nova grelha salarial contempla a 

eliminação do primeiro índice na 

base da grelha salarial, o aumento 

do índice salarial do topo, a 

integração de mais 2 índices no topo 

da grelha para os Operários, 

Eletricistas e Eletromecânicos e a 

integração de mais um índice no 

topo para os Técnicos Oficinais. 

Deixa de ser obrigatório fazer exame 

profissional para mudar de índice 

(antiga transição do índice 152-155 

para o índice 160); 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP relativamente ao regime de 

isenção de horário de trabalho; 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP relativas às diuturnidades, 

com exceção dos trabalhadores que já 
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têm 6 diuturnidades ao abrigo do AE 

EMEF; 

 Aplicação das variáveis no mês de 

férias e no subsídio de férias; 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP relativamente aos prémios 

de produtividade diário e anual; 

 Manutenção, por opção própria do 

trabalhador, ou do subsídio de 

transporte previsto no AE EMEF para 

os trabalhadores que à data da fusão 

auferiam este abono e que não se 

encontrem abrangidos pelas regras 

consagradas no AE da CP, ou pelas 

concessões de viagem que antes 

auferiam; 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP referentes ao abono de 

acumulação de funções de motorista;  

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP referentes ao abono de 

prevenção;  

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP referentes ao subsídio de 

turno; 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP referentes ao trabalho 

noturno; 

 Aplicação do valor do subsídio de 

refeição consagrado no AE CP; 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE CP referentes ao abono de 

transporte/disponibilidade; 

 Aplicação das regras consagradas no 

AE da CP referentes ao trabalho 

suplementar.

ESCLARECIMENTO SOBRE AS FALTAS MOTIVADAS POR DOENÇA OU 
ASSISTÊNCIA Á FAMÍLIA

Temos verificado que existem algumas dúvidas em relação a esta questão, assim esclarecemos 
que é considerada falta justificada sem perda de retribuição, sempre que: 

) As motivadas pela impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao 

trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de recurso a 

procriação medicamente assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal; 

e) As motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, neto ou a 
membro de agregado familiar de trabalhador, nos termos previstos na lei.
não afeta qu (Transcrito do AE da CP, cláusula 45ª e cláusula 
48ª).

TODOS OS TRABALHADORES QUE TENHAM DÚVIDAS E QUE NOS QUEIRAM QUESTIONAR 
PODEM FAZE-LO ATRAVÉS DO NOSSO EMAIL, QUER SEJAM SÓCIOS OU NÃO.  sinfa@sinfa.pt

JUNTA-TE À FAMÍLIA SINFA, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! JUNTOS SOMOS MAIS 
SINFA


