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MUITA CONVERSA, POUCOS AVANÇOS! Continuam a decorrer as 

negociações, mas as posições estão cada vez mais extremadas. 

Da reunião com a DOP nada resultou, tal como prevíamos foi apenas mais um 

dia perdido, não conseguimos espremer grande sumo, ficou apenas no ar a 

possível alteração que permitia aos trabalhadores em regimes de escalas 

passarem a ter 3 fins de semana seguidos, a empresa comprometeu-se faze-lo 

sempre que possível, mas recusou a obrigatoriedade para essa matéria, ou seja 

uma mão cheia de nada. 

Na reunião posterior foram discutidas apenas 3 matérias, conceito de sede, 

tomada de refeição e entradas entre as 2h00m e as 5h00m.  

Foi ainda finalmente apresentada uma proposta para o subsídio de transporte. 

Foi aceite o conceito de sede passar a ser de zero quilómetros em vez dos atuais 

cinco e também o aglomerado populacional cai. É uma pequena vitoria dos 

sindicatos que assim o pretendiam, entre eles o SINFA. 

O tempo mínimo para tomada de refeição, quando essa não é prevista, passar 

de 45 minutos para 50 minutos foi aceite, mas com contrapartidas inaceitáveis, 

a obrigatoriedade da tomada de refeição entre a quarta e a sexta hora 

desaparecia, NÃO ACEITAMOS! 

Em relação ás entradas entre as 2h00m e as 5h00m foi sugerido primeiramente 

voltarem atrás e abdicarem dessa situação, mas eis que aquando a 

apresentação da proposta para o subsídio de transporte a matéria volta à mesa.  

Assim, sempre que houvesse entradas entre esse período, os turnos seriam de 

6 horas, com a entrada e a retirada de serviço no mesmo local de trabalho, 

haveria ainda uma limitação de sete entradas nesse período em cada quatro 

semanas.  
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O subsídio de transporte, passaria a ter uma nova designação, e um valor único 

para todos (Maquinistas à parte, porquê?) de 5,00 €uros diários, pago em 13 

meses, ora esse valor é claramente inferior aos atuais valores do subsídio. 

Acresce que quem não tivesse disponibilidade para trabalhar os três turnos 

deixaria de usufruir do subsídio, ficariam assim de fora os trabalhadores com 

horário flexível ou por qualquer outro motivo não possam laborar nos três turnos. 

Aguardamos pela proposta oficial, mas o que foi apresentado é inadequado e 

como tal inaceitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No próximo dia 7 de outubro os sindicatos irão reunir no sentido de encontrarem 

pontos de concordia, a nossa disponibilidade para encontrar soluções conjuntas 

é total, estamos cá para ser solução e ajudar os trabalhadores e não para agitar 

bandeiras. 

A PACIENCIA ESTÁ NO LIMITE. 

Estamos a ser levados para o caminho que não queríamos, mas 

temos que olhar para o descontentamento dos trabalhadores. 

➢ NÃO QUEREM QUE HAJA ACTUALIZAÇÕES SALARIAIS EM 2019 

E 2020; 

 

➢ NÃO PRETENDEM QUE HAJA ACTUALIZAÇÕES FINANCEIRAS 

NO SISTEMA DE CARREIRAS QUE SERÁ “NEGOCIADO” EM 

2020; 

 

➢ O processo negocial foi sendo adiado, deveria estar concluído em 

2018, estamos a chegar a 2020 e continuamos a reunir a cada 15 dias 

e poucas matérias de cada vez; 

 

➢ Continuam por fechar cerca de 10 cláusulas de expressão não 

pecuniária; 

 

➢ Continua a não haver uma proposta séria para as cláusulas de 

expressão pecuniária; 

 

➢  O prémio pedido pelos trabalhadores afetos à manobra e ao material 

de Lisboa S.A e Contumil continua a não ser considerado. 
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Almoço de Convívio de Aniversario/Natal do SINFA 

Dia 7 de dezembro é dia de juntar a familia SINFA, o local escolhido foi o restaurante 

Variante em Pombal, desta vez o convite é alargado aos familiares. Espera-se um 

grande dia de convivo entre amigos, contamos contigo. 

_____________________________________________________________________ 

Apresentação da Equipa SINFA,  

É para nós muito importante que conheçam as pessoas que estão por trás do projeto 

atual do SINFA.  

Apesar de dividirmos responsabilidades e cada um ter a sua área, apoiamo-nos uns aos 

outros, contamos assim ser cada vez mais fortes. Desta vez apresentamos o Cabrita 

Silvestre e o António Salvado. 

Fernando Manuel Cabrita Silvestre 

Dirigente desde 1989 e atual Secretário-Geral do SINFA  

O meu percurso profissional está umbilicalmente ligado ao SINFA, porquanto 

nunca tive outro sindicato, desde a minha entrada na CP em 1983, com a 

categoria de Revisor, já lá vão mais de 36 anos, que sou sócio do SINFA, sendo 

seu dirigente desde 1989. 

Depois de altos e baixos, e porque foi possível desenvolver um novo projeto, foi 

com toda a dedicação que tenho disponibilizado muito do meu tempo, no 

pressuposto de estarem criadas as condições para que o SINFA possa continuar 

a intervir no espaço sindical na procura das melhores condições de trabalho para 

os trabalhadores que representa, apresentando e desenvolvendo as seguintes 

linhas mestras: INDEPÊNCIA, MODERNIDADE, INOVAÇÃO E PROXIMIDADE 

com os trabalhadores, porque é para eles que dedicamos todo o nosso 

empenho!  

Por tudo o que temos feito no movimento sindical, não tenho dúvidas que o 

SINFA é um sindicato de referência e de futuro, e é assim queremos continuar!  

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 
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António Salvado 
Sou o António Salvado, vice-presidente e coordenador nacional do sindicato, 

além da coordenação ajudo o secretário nacional na parte logística, tenho assim 

a responsabilidade máxima na IP e quando necessário vou ajudando na CP. 

Sou ferroviário desde 1996, altura em entrei para a CP como factor, com a 

criação da Refer passei com a maioria dos colegas ligados ao movimento (hoje 

circulação ferroviária) para essa empresa, hoje e depois da fusão da Refer com 

a E.P, sou Controlador de Circulação na IP, basicamente faço o mesmo desde 

de 1996, controlo da circulação ferroviária, comecei na estação de Sacavém e 

desde 1997 que trabalho na estação de Lisboa Santa Apolónia. 

Entrei para o SINFA por mero acaso, um colega de trabalho convidou-me, na 

altura não era sindicalizado e aceitei o convite por curiosidade. 

Por não me identificar com os sindicatos que existiam apresentei um projeto que 

foi acolhido pela direção do SINFA, o projeto passa por um sindicado 

independente, sem interesses paralelos nem pessoais em que todo foco é o 

trabalhador. A proximidade e a transparência são os dois pilares, todos têm 

direito de saber o que se passa, de dar a opinião e participar nas decisões do 

sindicato, porque o sindicato somos todos nós. 

Após 4 anos como dirigente aceitei com grande orgulho a coordenação do 

sindicato e só espero estar à altura, para me ajudar tenho comigo os 

coordenadores das diversas áreas, além dos dois coordenadores para a CP, são 

mais nove para a IP distribuidos por Circulação Ferroviária, Infraestruturas,  

Participadas, QPT, Rodovia e Técnicos Superiores, são eles que me ajudam e 

motivam e sem eles era de todo impossível termos o SINFA que temos. Além 

disso conto com a ajuda de todos os dirigentes e delegados. Todos contamos. 

Acredito que com trabalho, dedicação e com a vossa ajuda possamos fazer mais 

e melhor em termos sindicais, PORQUE JUNTOS SOMOS FORTES! PORQUE 

SOMOS TODOS SINFA!
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