SINDICATO NACIONAL
DE FERROVIÁRIOS E AFINS
TUDO ESTRAGADO NA INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
O governo mostrou a sua verdadeira cara ao apresentar uma proposta que não vai ao
encontro dos trabalhadores desta empresa, continua a não querer harmonizar as
condições laborais e a não esbater as assimetrias existentes;
Pela primeira vez tenta usar a chantagem e ameaçou a plataforma com a retirada de um
subsídio que foi acordado anteriormente e que já está a ser pago a todos os
trabalhadores.;
Diz que vai deixar de fora do Acordo Coletivo de Trabalho os trabalhadores do Quadro
de Pessoal Transitório, esses trabalhadores foram requisitados, estão na empresa há
muitos anos e são indispensáveis para que essa funcione.
Reafirma que não há aumentos salariais, tentando juntar o processo de negociação do
ACT com o processo dos aumentos salariais.
As propostas feitas não são só insuficientes, são inaceitáveis.
Não foram os trabalhadores que fundiram as empresas, mas sim o governo português,
cabe agora (mais vale tarde que nunca) a esse, apresentar soluções para que as
assimetrias desapareçam, que nos apresentem um plano para que isso seja uma
realidade, que seja a 3, a 5 ou a mais anos, FALTA CORAGEM E VONTADE, deixar tudo
na mesma, NÃO É OPÇÃO.

REUNIÃO DE DIA 30 DE OUTUBRO, O QUE APRESENTOU O
GOVERNO
- Aumento do subsídio de refeição para 7.50€;
- Acréscimo da percentagem do subsídio de escala de 0.50%, passando de 18.50% para 19%;
- Atribuição de IHT (Isenção de Horário de Trabalho) aos trabalhadores das infraestruturas que
queiram aderir a esse horário, com um valor aproximado de 6%, sendo a atribuição feita
faseadamente em 3 anos, 120 mil euros por ano;
- Não há aumentos salariais em 2019;
- Os 400 trabalhadores do QPT (Quadro de pessoal transitório) NÃO SERÃO ABRANGIDOS
PELO ACT;
- O Subsídio de pré integração (23€/16€/10€) que passaria para a tabela em janeiro de 2019
como acordado com o governo, deixa de ser pago a todos os trabalhadores caso a plataforma
de sindicatos não assine o ACT;
- O prémio dos CCO, só começará a será pago quando houver acordo e assinatura do ACT.
- Não foram apresentadas mais valias visíveis, no Regulamento de Carreiras.

GREVE DE 31 DE OUTUBRO
Foi a maior greve de sempre na empresa com uma adesão muito grande dos
trabalhadores, o SINFA saúda e dá os parabéns a todos.
Dia 6 do corrente mês, os sindicatos reúnem e decidem a estratégia daqui para a frente.
Com a prepotência e nova atitude do governo, não nos parece que haja margem para
algo que não seja a intensificação da luta.
Iremos até onde os trabalhadores quiserem, mas temos que ser todos, só em união
conseguiremos, não são só os comboios que contam, apelamos a Todos que nos deem
a força que necessitamos, aderindo às formas de luta.
Juntos, todos nós conseguimos.

CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO NA IP

Iremos tentar ir ao maior número de locais de trabalho, afim de esclarecer os
trabalhadores, acerca de tudo o que se passa nesta empresa, apesar das comunicações
que temos feito achamos importante ir pessoalmente aos locais e falar com as pessoas
para tentar esclarecer e tirar as dúvidas de todos. Iremos pedir uma reunião com a
administração da empresa para que nos possa responder ás inúmeras questões que
temos para lhes colocar.

CP
A CP finalmente irá retomar o processo de revisão negocial dos Acordos de Empresa e
o em vigor.
Regulamentos de carreiras
A primeira reunião está prevista para o dia 7 de novembro, faremos a comunicação
dessa reunião caso se justifique.

ALMOÇO DE ANIVERSARIO/NATAL
Celebramos 39 anos de atividade em dezembro, assim juntamos os nossos sócios num
almoço convívio de Aniversario/Natal no dia 15 de dezembro na cidade do
Entroncamento.
Enviaremos ainda na primeira semana do mês um mail com todos os detalhes.

CAMPANHA “Eu Sou Sindicalizado!”
No seguimento da nossa campanha informamos todos, que os novos sócios que se
queiram juntar à nossa família, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NÃO PAGARÃO
QUALQUER QUOTA, passando apenas a pagar um valor simbólico de 5 euros, a partir
de janeiro de 2019 e até julho de 2019, daí para a frente haverá uma atualização,
estando essa dependente das entradas que possam haver, sendo certo que todos
aqueles que tenham um vencimento até aos mil euros(salario + subsídios +
diuturnidades) continuarão com a quota no valor de 5 euros.
JUNTA-TE À FAMILIA SINFA, JUNTOS SOMOS FORTES!
Lisboa, novembro de 2018

