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Em Dezembro de 2021, a empresa assumiu o compromisso de 
dar conhecimento à Comissão Sindical do CESP relativo aos 
aumentos dos salários e do subsídio de alimentação. Não o 
fez. 

Também não esteve disponível para reunir, a pedido dos 
representantes dos trabalhadores, para discutir estas 
matérias. 

Cumprir o assumido seria um sinal de boa-fé para com a 
Comissão Sindical e os trabalhadores, um sinal de 
disponibilidade e respeito pelo processo negocial em curso. 

A DIA Portugal irá aumentar os salários em proporção dos 
40€ de aumento do Salário Mínimo Nacional. 

Como não bastasse o aumento insuficiente, este será feito de 
forma faseada ao longo do ano em 3 momentos diferentes 
(Janeiro, Maio e Setembro). 

Só a 3 meses do fim de 2022 é que os trabalhadores irão ver a 
totalidade deste aumento. 

O aumento do subsídio de refeição será de 0,12€/dia. 

Os trabalhadores da DIA Portugal continuam com o subsídio 
de alimentação mais baixo do sector. 

A Comissão Sindical do CESP entende que estes aumentos 
não são suficientes para compensar a perda de rendimentos 
dos últimos anos e para dignificar os salários dos 
trabalhadores da DIA Portugal.  
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Os trabalhadores, em plenários e através de outros contactos, já 
fizeram saber o seu descontentamento com estes aumentos e a 
forma como irão ser aplicados. 

A Comissão Sindical continua disponível para reunir com a 
empresa, para negociar as exigências dos trabalhadores relativo aos 
salários e outras matérias do caderno reivindicativo. 

A postura e as respostas da DIA Portugal irão determinar a acção 
dos trabalhadores em torno das suas reivindicações. 

É essencial os trabalhadores manterem-se unidos em torno das 
suas reivindicações e estarem disponíveis para a continuação da 
luta!  

Porque sabemos que juntos somos mais fortes, unidos iremos 
conseguir garantir melhores condições de trabalho e de vida! 

Contamos contigo e tu podes contar com o CESP! 
 

Exigimos: 
ß Aumento de 90€ para todos os trabalhadores; 

ß 7€/dia de subsídio de alimentação; 

ß Fim da discriminação salarial, sob o princípio de 
salário igual para trabalho igual, valorizando a 
antiguidade. 


