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Comunicado CP                                                                                                Lisboa, 30 de setembro de 2022

Caros associados, 

Salvo raras exceções que serão resolvidas no fim 

de outubro, deu-se como concluído o processo de 

integração dos associados do SINFA no novo AE. 

Apesar de não existir responsabilidade do SINFA 

na demora do processo, foram por nós efetuadas 

as démarches, necessárias junto da empresa para 

a sua conclusão. 

FOI FINALMENTE POSSÍVEL INTEGRAR OS 

TRABALHADORES DAS OFICINAS NO AE DA 

CP, PROCESSO ENCALHADO QUE SE 

ARRASTOU DEMASIADO TEMPO E CUJO 

ATRASO PREJUDICOU ESSES 

TRABALHADORES, COMO AGORA SE PODE 

COMPROVAR. 

Recordamos que no passado mês de julho o 

SINFA enviou um ofício à CP e à tutela a 

reivindicar o pagamento de um prémio no valor 

de 720 euros e a atualização do subsídio de 

refeição para 10 euros de forma a compensar a 

perda do poder de compra atual, devido ao 

aumento da inflação. 

Dada a falta de resposta por parte da tutela, bem 

como da CP, o SINFA no dia 19 de setembro 

efetivou a recordatória ao pedido, com um prazo 

limite de resposta de 8 dias úteis. Findado o prazo, 

a Direção reuniu no passado dia 29 com a 

finalidade de analisar a situação. 

EM BREVE IREMOS DAR A CONHECER AS 

CONCLUSÕES E QUAIS AS MEDIDAS QUE 

IRÃO SER TOMADAS DE MODO A DAR VOZ À 

VONTADE DE TODOS OS TRABALHADORES. 

Informamos ainda que alertamos a empresa para 

a errada integração na grelha indiciária de alguns 

trabalhadores no novo AE. O serviço jurídico do 

SINFA encontra-se a acompanhar esta situação.  

Dando seguimento ao trabalho efetuado até então, 

o SINFA irá continuar a fazer as suas visitas aos 

locais de trabalho onde está a fazer o 

levantamento de todas as lacunas existentes. 

Sabemos que muitas perduram no tempo e iremos 

continuar a pressionar junto da empresa para que 

estas sejam resolvidas. Os trabalhadores têm 

que ter os equipamentos necessários e as 

mais dignas condições de trabalho para 

poderem prestar as suas funções. 

JUNTA-TE À FAMÍLIA SINFA, 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA!
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