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Boletim de março, 01/03/2019. 
 
 

NEGOCIAÇÕES NA IP 
 
O SINFA reuniu no dia 28 de fevereiro, 
tendo como principal ordem de 
trabalhos a “negociação” do ACT. 
 
Por unanimidade foi validada a decisão 
que a equipa de trabalho afeta à 
negociação tomou.  
 
AINDA NÃO CHEGOU A HORA DE 
ASSINAR O ACORDO PROPOSTO 
PELA IP/GOVERNO. 
 
O SINFA a FECTRANS/SNTSF e a 
FNSTFPS enviaram uma missiva, feita 
em conjunto, ao ministro do 
Planeamento e Habitação, onde 
identificam as matérias em que tem que 
haver discussão para que haja um 
entendimento, sem prejuízo da 
discussão do anexo relativo às carreiras 
Profissionais. 
 
As matérias em causa são diversas, 
mas não podemos deixar de destacar: 
 
 -Trabalho noturno, não pode haver 
descriminação nesta matéria, o trabalho 
deve ser considerado entre as 20.00h e 
as 7.00h para todos os trabalhadores, 
não pode ficar uma brecha para que no 
futuro se harmonize o trabalho noturno 
das 22.00h às 7.00h. 
 

-Revogação da regulamentação 
coletiva anterior, ao ser revogada toda 
a regulamentação existente, incluindo a 
regulamentação complementar criada 
pela Empresa, são postos em causa 
direitos dos trabalhadores, destacamos 
a possibilidade do pagamento do 
trabalho em dia de descanso semanal 
aos trabalhadores das carreiras fora da 
Circulação Ferroviária e Infraestruturas 
serem pagas de acordo com o que 
determina o código de trabalho, ou na 
circulação ferroviária os trabalhadores 
poderem entrar vindos do descanso 
semanal antes das 06 horas, também as 
antiguidades para efeitos de 
transferência e destacamentos se 
perdem. Não dizemos que tal vá 
acontecer, dizemos que com a 
assinatura do acordo com esta 
clausula isso poderá acontecer, pois 
nada no ACT o proíbe. 
 
-Norma transitória, “os prémios de 
produtividade diário e anual não 
integram o conceito de retribuição, não 
sendo considerados, nomeadamente, 
para efeitos de cálculo de retribuições 
variáveis”, existem processos em 
tribunal e não pode a empresa querer 
anular esses processos com a 
introdução deste texto. 

 

REGULAMENTAÇÃO DAS CARREIRAS PROFISSIONAIS 
 
 As “negociações” para o anexo das 
carreiras, entretanto “avançaram” sem o 
SINFA e as estruturas que não 
assinaram o acordo, até agora foi 
apresentada a mesma proposta que 

data de 30 de outubro de 2018, foi 
comunicado que nova proposta será 
apresentada, esperemos que nos seja 
enviada e que seja mais favorável que a 
anterior. 

 

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 Infante Dom Henrique nº75B, 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  

 

 
 
 
O SINFA tem toda a legitimidade para 
estar presente nas negociações, somos 
um sindicato não de uma classe mas 
sim de todas as classes, representamos 
todos os trabalhadores e temos 
associados de todas as Carreiras e 
praticamente de todas as Categorias 
Profissionais, do Técnico Superior ou 
Quadro Superior  ao Operador ou Apoio, 
isso dá-nos ainda mais legitimidade, 
preferimos negociar sozinhos, porque já 
se viu que antes sós que mal-
acompanhados, mas caso não sejamos 
chamados à negociação em breve, 
outras medidas serão tomadas. A 

RAZÃO E A LEI ESTÃO DO NOSSO 
LADO, O LADO DOS TRABALHADORES. 

 
A negociação para nós não passa por 
discutir se é acrescentado mais um 
índice ou menos um índice numa ou 
noutra Carreira ou Categoria 
Profissional, defendemos que não deve 
haver ainda mais diferenças e não 
podemos concordar que sejam 
suprimidos índices ou que haja ganhos 
para uns e para outros não, defendemos  
que sejam retirados índices no início das  
carreiras e acrescentados no final, até  

atendendo à elevada idade dos 
trabalhadores da empresa. 
 
Mas a nossa grande preocupação são 
os reenquadramentos e as 
reconversões dos trabalhadores, que 
essas sejam justas e de acordo com as 
competências e funções que cada um 
desempenha. 
 
É tentar que seja tida em conta a 
antiguidade dos trabalhadores oriundos 
da E.P que estiveram congeladas nos 
índices B e D e se a equivalência será 
feita como base nessa antiguidade. 
 
Tentar que os trabalhadores com 
ATOCTS sejam enquadrados nas 
carreiras atuais e que seja tida em conta 
a antiguidade nessa carreira. 
 
Que os Técnicos Superiores com 
habilitações académicas condizentes, 
com estágios feitos e a desempenhar 
funções de Técnico Superior, sejam 
reenquadrados como tal, etc. etc. 
 
É pressionar para que o salário mínimo 
na empresa seja de 650€. 

 

DUVIDAS 
 
Temos sido confrontados com inúmeros 
contactos, com duvidas e receios, 
estamos disponíveis para vos 
esclarecer, sejam nossos associados ou 
não, por mail ou por telefone terão uma 
resposta. 
 
O ACT será aplicado a todos os 
trabalhadores da IP e suas 
participadas, sejam eles sindicalizados 
ou não, ou sindicalizados num sindicato 
subscritor ou não, a partir de 1 de abril 
de 2019 com efeitos retroativos onde os  

haja, a partir de 1 de janeiro de 2018, à 
exceção dos QPTS que para serem  
abrangidos pelo acordo terão que se 
desvincular da função pública, é uma 
decisão pessoal que cabe a cada um 
tomar, sendo que estaremos também 
disponíveis para esclarecer quais os 
eventuais ganhos e perdas. 
 
Há hipótese de ficar com o anterior AE 
Refer? 
Não, o atual AE deixa de existir. 
 

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 Infante Dom Henrique nº75B, 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  

É possível não ser abrangido pelo novo 
ACT? 
Estamos a aferir com o nosso 
contencioso, sabemos existir muitos      
trabalhadores que não pretendem aderir 
ao novo acordo, DESACONSELHAMOS 

O FAÇAM, SERÃO ABRANGIDOS PELO 
CODIGO DO TRABALHO, TER UM MAU 

ACORDO É MUITO MELHOR QUE NÃO 
TER ACORDO NENHUM. 
Há algumas dúvidas que também nós 
temos, estamos a trabalhar diariamente 
com o nosso contencioso, no sentido de 
vos poder esclarecer e de vos poder 
defender da melhor maneira possível. 

 

IX CONGRESSO do SINFA 
 

O IX Congresso Ordinário do SINFA, 
realiza-se no dia 25 de maio de 2019 no 
Hotel Gameiro no Entroncamento com o 
LEMA: “POR UM SINDICATO 
INDEPENDENTE, MODERNO, INOVADOR 
E DE PROXIMIDADE”. 
 
No mesmo dia e local realiza-se um 
Congresso Extraordinário com proposta 
de alteração dos estatutos do Sindicato 

e votação dessa proposta, entre muitas 
mudanças será proposta a mudança do 
símbolo e da designação do sindicato 
para que este se adapte em toda a sua 
plenitude à sua nova realidade. 
 
Dia 28 de março haverá eleições para 
os delegados ao congresso, os locais 
onde poderão votar serão anunciados. 

 

SINFA NA LINHA 
 

O SINFA já anda na linha, começamos a percorrer o país de lés a lés, a aceitação tem 
sido fantástica, os trabalhadores têm partilhado ideias e trocado pontos de vista 
connosco, as visitas têm sido muito benéficas para o sindicato e acreditamos também 
estejam a ser para os trabalhadores, iremos intensificar ainda mais as visitas nunca 
descurando os nossos compromissos, visitar os nossos associados a cada 2/3 meses. 

 
CAMPANHAS SINFA 

 
Há quem tente ridicularizar o SINFA 
dizendo que somos um sindicato Low 
Cost. 
 
Somos um sindicato Low Cost mas 
oferecemos um serviço de luxo 
comparado com o que muitos oferecem, 
ridículo é ter associados e não os visitar, 
é não conhecer a empresa, é não 
conhecer as Carreiras Profissionais, é 
não defender os seus associados, é 
defender os seus donos, é tirar proveitos 
pessoais, é estar ultrapassado e não 
querer mudar, isso sim é ridículo, a 
locomotiva SINFA está na linha e vai a 
todo gás. 

Em breve também para a CP será 
apresentado um plano para além das 
campanhas. 
 
Preferimos ter representatividade a 
receita, era simples ter um terço da 
representatividade, um terço das dores 
de cabeça e o dobro da receita, mas 
como somos um instituição sem fins 
lucrativos, só precisamos de receita 
para defender os nossos associados, 
para visita-los, manter as nossas 
instalações asseadas e pagar as duas 
avenças que temos com os advogados, 

CHEGA para isso, quem não gosta 
mete à borda. 

 

Contacta-nos que teremos todo o prazer em visitar o teu posto de trabalho. 
 
SINDICALIZA-TE, DÁ-NOS A REPRESENTATIVIDADE QUE MERECEMOS. 
 
OFERTA DA PRIMEIRA MENSALIDADE E QUOTAS A APENAS 5 EUROS. 
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