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O SINAPSA apresentou às Administrações das empresas que constituem o Grupo FIDELIDADE uma 

proposta de revisão salarial para 2022, de 90 euros para todos os grupos salariais, e de 850 

euros para o grupo salarial mais baixo (GS1), e uma valorização do subsídio de refeição 

para 12,50 euros.

A perda de rendimento que se tem verificado na actividade seguradora, comparada com o 

crescimento do Salário Mínimo Nacional (SMN), aproxima os salários praticados na actividade 

seguradora do SMN, o que é inaceitável. 

Os trabalhadores da actividade seguradora têm perdido poder de compra ao longo da última 

década. Já as seguradoras têm obtido avultados lucros, mesmo em tempos de pandemia.

De acordo com informação publicada, estes são os resultados do sector nos últimos 3 anos: 

Estas reivindicações são necessárias e preconizam um aumento salarial efectivo aos trabalhadores, 

valorizando simultaneamente as carreiras profissionais. Entendemos ainda que os aumentos 

salariais têm de se verificar no salário base do trabalhador e não ser apenas uma rubrica de 

“complementos diversos” de atribuição e valores discricionários.

No SINAPSA defendemos o trabalho com direitos e a melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores. 

Sindicaliza-te. É mais seguro.

Faz a tua inscrição através do site do SINAPSA, em 

302 milhões de euros em 2019

Mais de 458 milhões de euros em 2020

Atingidos os 315 milhões de euros no 1.º semestre de 2021

A Direcção, 3 de Dezembro de 2021

Comunicado N.º 25
3 Dezembro 2021 

ACT GRUPO FIDELIDADE

PORTO
Rua do Breiner, 259 - 1.º | 4050-126 Porto
T +351 222 076 620 | M +351 918 036 117
geral@sinapsa.pt

LISBOA
Rua Cidade Liverpool, 16 C - R/C Dto | 1170-097 Lisboa
T +351 218 861 024 | M +351 917 562 454
lisboa@sinapsa.pt

8
a n o s

1934 | 2021

AUMENTOS SALARIAIS 2022



PORTO
Rua do Breiner, 259 - 1.º | 4050-126 Porto
T +351 222 076 620 | M +351 918 036 117
geral@sinapsa.pt

LISBOA
Rua Cidade Liverpool, 16 C - R/C Dto | 1170-097 Lisboa
T +351 218 861 024 | M +351 917 562 454
lisboa@sinapsa.pt

8
a n o s

1934 | 2021

TABELA SALARIAL 2022

Grupo Salarial Valores Mínimos Obrigatórios

GS7

GS6

GS5

GS4

GS3

GS2

GS1

Nível b) - 2.500,00 €

Nível a) - 2.200,00 €

Nível b) - 2.200,00 €

Nível a) - 1.700,00 €

Nível b) - 1.700,00 €

Nível a) - 1.390,00 €

Nível b) - 1.390,00 €

Nível a) - 1.260,00 €

Nível b) - 1.260,00 €

Nível a) - 1.150,00 €

Nível b) - 1.100,00 €

Nível a) - 1.000,00 €

850,00 €

PROPOSTA DO SINAPSA

REVISÃO SALARIAL 2022

Nota: os trabalhadores com 10 ou mais anos são integrados no Nível b)

Subsídio Diário de Refeição 2022

12,50 €


