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Boletim de fevereiro, 02/02/2019. 

 

 
IP 
 

Não há qualquer alteração ou novidade 
desde a nossa comunicação de dia 27 
do mês passado, aguardamos com 
serenidade pelas próximas reuniões, no 
dia 11 com o que resta da plataforma de 
sindicatos e dia 13 com a IP/Tutela. 
 
 

CP 
 

Não há qualquer evolução no que diz 
respeito à revisão do Acordo de 
Empresa e Regulamento de Carreiras. 
 
Nenhuma reunião foi agendada nem 
nenhuma comunicação oficial nos foi 
dada, o acordo de fevereiro não está a 
ser cumprido. 
 

MEDWAY 
 

Subscrevemos um acordo para que seja 
atribuído um premio monetário único, no 
valor de 200€ (duzentos euros), a cada 
Trabalhador subscritor ou aderente do 
Acordo de Empresa MEDWAY.  
 
O premio será pago em separado da 
retribuição mensal e de uma só vez. 
 
É uma compensação monetária pelo 
facto do acordo, por motivos alheios, ter 
sido publicado com 2 meses de atraso, 
registando assim esse atraso na sua 
aplicação.  

 

 
 
 

 

CAMPANHA “SINFA NA LINHA!” 
 
A campanha “Eu Sou Sindicalizado!” 
está a meio e está a ser um sucesso, 
mas tende a esbater-se no tempo, como 
tal apresentamos a nova campanha, 
” SINFA NA LINHA!” 
 
A campanha assenta num projeto 
ambicioso de auscultação e visita a 
todos os trabalhadores ferroviários, 
iremos visitar todos os postos de 
trabalho da ferrovia na empresa 
Infraestruturas de Portugal, mas sem 
descurar os trabalhadores da rodovia, 
continuaremos a visitar os vossos locais 
de trabalho no máximo a cada 2/3 
meses. 
 
A nova Campanha é a continuação do 
nosso projeto, permitir que os 
trabalhadores sejam sindicalizados com 
uma quota de valor baixo e continuar a 
crescer, aumentar a representatividade 
e expandirmos-mos de forma a 
estarmos em todos os postos de 
trabalho. 
 
A baixa quotização é apenas uma das 
muitas vantagens em aderir às nossas 
campanhas e fazer parte da família 
SINFA, estamos presentes, somos 
dedicados, modernos e independentes, 
disponibilizamos apoio jurídico (2 
avogados), ouvimos os associados e 
permitimos que deem ideias e 
participem nas nossas decisões, 
expomos às empresas os seus 
problemas e anseios e dispensamos a 
atenção necessária que todos 
merecem, nenhum telefonema ou mail 
ficará por responder. 
 

SINDICATO NACIONAL 

 DE FERROVIÁRIOS E AFINS 

http://www.sinfa.pt/
mailto:sinfalx@sapo.pt
mailto:sinfa.ip@gmail.com
mailto:sinfa.cp@gmail.com


 

Sede - Avenida Dom Afonso Henriques nº75 B, 1º andar, 1900-263, Lisboa 

Contactos- 967 119 327, 935 465 870, 910 328 094    

WWW.SINFA.PT  sinfalx@sapo.pt sinfa.ip@gmail.com sinfa.cp@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entende-se por vencimento (o salário base mais o subsídio de turno ou escala ou IHT), 
as diuturnidades e outros prémios ou subsídios ficam fora do cálculo. 
 
As condições aplicam-se a todos os nossos associados de todas as empresas, IP, 
IPTELECOM, IP PATRIMONIO, IP ENGENHARIA, CP, MEDWAY e THALES. 
 
Os sócios que ainda descontam 1.25% da sua remuneração ilíquida, a partir de Julho, 
passam a ter as mesmas condições dos restantes sócios abrangidos pela campanha. 

 
Contacta-nos que teremos todo o prazer em visitar o teu posto de trabalho. 
 

WWW.SINFA.PT 
sinfalx@sapo.pt 
sinfa.ip@gamil.com 
sinfa.cp@gmail.com 
  
967 119 327 
935 465 870 (CP) 
910 328 094 (IP) 
 
SINDICALIZA-TE, DÁ-NOS A REPRESENTATIVIDADE QUE MERECEMOS! 

 

QUOTA NO SINFA, APENAS 5 EUROS 
OFERTA DA PRIMEIRA MENSALIDADE 

SINDICATO NACIONAL 

DE FERROVIÁRIOS E AFINS 

QUOTIZAÇÃO “SINFA NA LINHA!” 
 

Valor da quota: 
 

ATÉ JULHO DE 2019: 
 

1º MÊS- 0,00€ (Zero euros); 
Restantes meses, 5€ (cinco euros). 

 
DEPOIS DE JULHO DE 2019(inclusive): 

 
Vencimento até 1,000€ (mil euros) – 5€ (cinco euros); 

Vencimento de 1,001€ (mil e um euros) até 1,500€ (mil e quinhentos euros)  
- 8€ (oito euros); 

Vencimento acima de 1,501€ (mil quintos e um euro) – 10€ (dez euros). 
 

A Quotização é paga 12 meses por ano, NÂO há qualquer desconto no 
subsídio de férias nem no 13º mês. 
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