SINDICATO NACIONAL
DE FERROVIÁRIOS E AFINS
Boletim de maio, 02/05/2019.

IX CONGRESSO DO SINFA
Dia 25 de maio, no Hotel Gameiro no
Entroncamento realizar-se-á o IX
Congresso do SINFA, com o lema “POR

não ligados à ferrovia a participar no
Congresso, a lista dos Órgãos Sociais
tem trabalhadores afetos à ferrovia e à
rodovia de praticamente todas as
Categorias e Carreiras Profissionais, o
caminho escolhido foi representar todos
os trabalhadores das empresas onde
temos representatividade, só com
diversidade, com as pessoas certas e
acompanhamento diário o podemos
fazer com a competência exigida,
somos um sindicato independente
que
representa
todos
os
trabalhadores e não uma ou outra
classe, todos têm a mesma atenção.

UM
SINDICATO
INDEPENDENTE,
MODERNO,
INOVADOR
E
DE
PROXIMIDADE”, os delegados eleitos no

passado dia 5, irão eleger os Órgãos
Sociais para os próximos 4 anos e votar
sobre as propostas de alteração aos
estatutos, onde se incluem a mudança
da designação e o símbolo do sindicato.
Escolhemos pessoas dinâmicas de
todas as áreas, pela primeira vez na
história do SINFA haverá trabalhadores

CP
NEGOCIAÇÕES, finalmente a tão
desejada negociação de revisão do
Acordo de Empresa e Regulamento de
Carreiras, a primeira reunião teve lugar
no dia 30 de abril, as condições são
similares à negociação que findou na IP,
a negociação é feita entre os sindicatos
e o governo, com a participação da
empresa, a reunião serviu para
apresentação da comissão negociadora
e para acertar a calendarização,
esperamos desta vez não seja mais
uma partida em falso.
Apresentaremos as nossas propostas e
contribuiremos por um AE mais atual e
com melhores condições para a
generalidade dos trabalhadores, manter
o atual AE sem perdas em nenhuma

matéria e valorizar a remuneração dos
trabalhadores será o objetivo principal.
QUOTIZAÇÃO, a CP ao contrário das
outras empresas não está a permitir que
o SINFA desenvolva as suas
campanhas, permitindo assim que os
nossos associados usufruam duma
quotização mais baixa que aquela que
está definida nos nossos estatutos,
como tal assumimos o valor de todas as
mensalidades até julho de 2019,
estamos a devolver toda a quotização já
paga ao abrigo das campanhas.
Todos se mantêm como associados e
terão a mesma proteção que os demais,
bem como apoio e aconselhamento
jurídico.

Aqueles que se queiram inscrever no SINFA, não pagarão
qualquer quota até julho na empresa CP.
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REENQUADRAMENTOS,
A IP não está a cumprir com o
acordado com o SINFA, o sistema de
carreiras é claro,
“Os trabalhadores do Grupo IP que
adiram
ao
presente
ACT
e,
consequentemente,
ao
presente
Sistema de Carreiras Profissionais
serão, à data de entrada em vigor do
mesmo ou à data de adesão se
posterior, reenquadrados numa das
suas categorias profissionais, em
conformidade
com
as
funções
efetivamente desempenhadas, o que
será objeto da necessária avaliação
funcional, em processo específico a
desenvolver pela direção de capital

humano, e tendo como referência
genérica o mapa de “correspondência
entre as categorias anteriores e as
novas categorias” (capítulo V, ponto IV)”
No caso dos técnicos superiores
acresce ainda:
“para efeitos do reenquadramento
referido em 3., tomar-se-ão em
consideração
a
existência
de
habilitações académica superiores,
assim como critérios de valorização do
tempo de experiência profissional em
carreira técnica superior e tempo em
funções de gestão.”

Diz a empresa aos trabalhadores que, “os processos de “migração” entre
regulamentos de carreiras são essencialmente de caráter administrativo”??? Em
parte alguma ficou definido que assim seja, a empresa está em incumprimento e
a reenquadrar os trabalhadores mal, quem foi o autor? A IP ou as Finanças? Tudo
faremos para que a situação seja revista.
Os trabalhadores que se sentem prejudicados devem contestar o reenquadramento,
diretamente aos recursos humanos dando conhecimento igualmente aos seus
superiores hierárquicos.
Não é um problema exclusivo dos trabalhadores oriundos da E.P, das
Participadas ou dos Técnicos Superiores, sendo esses os trabalhadores onde
mais casos há, o problema é extensivo a todas as Carreiras e Categorias
Profissionais.

GRELHAS
Também aqui a empresa não foi ao encontro das espectativas dos seus trabalhadores,
fez algo inédito, colocar grande parte dos trabalhadores numa situação provisoria e fora
de grelha…grande parte dos trabalhadores foram colocados em índices que não
existem, outros há em que o seu índice foi extinto e esses não passaram para o índice
equivalente na nova grelha salarial.
SINDICALIZA-TE, DÁ-NOS A REPRESENTATIVIDADE QUE MERECEMOS.
QUOTAS A APENAS 5 EUROS.
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REUNIÃO COM O MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Está prevista uma reunião com o Sr. Ministro no dia 7 de maio, para com ele
discutirmos as nossas grandes preocupações nesta empresa:
➢ Harmonização das condições de trabalho;
➢ Situação dos QPT;
➢ Reenquadramentos feitos fora do acordado com o SINFA;
➢ Elevada média de idade e envelhecimento da empresa;
➢ Necessidade de recrutamento;
➢ Aposta nos nossos trabalhadores em vez da preferência pelo trabalho
externo (outsourcing).
Estamos muito preocupados com a operacionalidade da IP, a falta de expectativas
profissionais futuras, a desvalorização e a diferenciação como os seus trabalhadores
são tratados resulta na desmotivação e no descontentamento generalizado por parte
desses. Será isso que iremos transmitir.
Não vamos deixar passar a oportunidade de também apresentar as nossas
preocupações relativas à CP, ainda mais quando iniciamos um processo de
revisão de um acordo de empresa e regulamento de carreiras.
REUNIÃO COM O CAPITAL HUMANO
Aguardamos pela reunião prometida pela direção, temos os assuntos já mencionados
para discutirmos, mas também os problemas diários dos trabalhadores que nos são
trazidos por esses. Aguardamos igualmente pelas reuniões pedidas pelas equipas de
Inspeção Subaquática, Inspeção de túneis e Conservação de túneis.

SINFA NA LINHA!
Continuamos a visitar os postos de trabalho como prometido, a locomotiva SINFA
mantem-se na linha e a toda a velocidade, se alguma equipa especifica quiser reunir
connosco a nossa disponibilidade para ir aos vossos locais de trabalho é total.

O SINFA é um sindicato que representa todas as Carreiras e Categorias,
somos o único que o faz de forma independente, a nossa única política é a
defesa dos nossos sócios e de todos os trabalhadores.
PORQUE SOMOS TODOS IGUAIS!

SINDICALIZA-TE, DÁ-NOS A REPRESENTATIVIDADE QUE MERECEMOS.
QUOTAS A APENAS 5 EUROS.
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