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Comunicação CP                                                                                                 19 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

Proposta 

A CP apresentou aos sindicatos a proposta salarial para o ano 2023. A proposta, assente nas 

orientações dadas pelo governo, consiste na aplicação do despacho das finanças que prevê o 

aumento da massa salarial em 5,1%. 

Mentira  

O aumento de 5,1%, além do salário base, também abrange as promoções, as progressões por 

antiguidade e as diuturnidades, que segundo as contas da CP representam 1,61% da massa 

salarial. Sobram assim 3,49% para o aumento dos salários e restantes cláusulas pecuniárias, 

incluindo o subsídio de refeição. 

Inflação  
A taxa média anual de inflação em 2022, segundo o INE, foi de 7,8%, como podem ter a ousadia 

de nos apresentarem uma proposta que contempla apenas cerca de metade desse valor? 

TODOS OS TRABALHADORES DA CP VÃO PERDER PODER DE 

COMPRA! 

Distribuição 
- Distribuição do valor apresentado de modo transversal e equitativo para todos os trabalhadores, 

através da atribuição de um valor monetário único ou definido por percentagem. 

GOVERNO COM OS COFRES CHEIOS! 

TRABALHADORES COM OS BOLSOS VAZIOS! 
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- Distribuição do valor apresentado de modo progressivo, através do escalonamento salarial, ou 

seja, definem-se diferentes valores ou percentagens conforme o salário base. Por exemplo, até aos 

1000 €, um determinado valor ou %, entre os 1001 € e os 1500 €, outro e, acima dos 1501 €, outro 

a indicar. 

Brevemente a CP irá apresentar estas propostas por escrito com os valores já apurados. 

Posteriormente o SINFA irá analisar e efetuar uma contraproposta que dignifique os salários dos 

trabalhadores. 

Próxima reunião 
A próxima reunião está agendada para o dia 3 de fevereiro. A manter-se a proposta apresentada a 

negociação fica bloqueada. Compete à CP fazer contas e apresentar valores dignos para todos os 

trabalhadores.  

Não vai ser com o nosso aval que vão implementar o despacho do governo! 

É PRECISO MUDAR A DECISÃO POLÍTICA, QUE INCLUI AS PROMOÇÕES, AS 

PROGRESSÕES E AS DIUTURNIDADES NA PERCENTAGEM DESTINADA AOS 

AUMENTOS SALARIAIS. 

Luta 

A decisão está do nosso lado, ou aceitamos o que nos querem impor ou não há outra solução que 

não seja a de continuar a lutar pelos nossos direitos. 

CONTRA O EMPOBRECIMENTO! 

CONTRA A PERDA DO PODER DE COMPRA! 

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

SOMOS MAIS SINFA!

 


