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TUDO PARADO! 

A acalmia e a inercia da empresa, contrasta 

com os inúmeros problemas desta. 

 

Há matérias que têm que ter andamento e exigem intervenção urgente:  

Não iremos neste boletim inumerar de novo os inúmeros problemas que a 

empresa tem em mãos, temos vindo a fazê-lo constantemente e iremos continuar 

a fazê-lo nos locais adequados. 

O SINFA não se deixa levar nesta onda, harmonioza e continua a trabalhar, 

pedimos reuniões com a Direção de Capital Humano da IP e com o Sr. Ministro 

das Infraestruturas e Habitação.  

Pedimos audiências com todos grupos parlamentares, onde iremos apelar de 

novo para que seja apresentado um projecto-lei que permita aos QPT passarem 

a ser integrados no ACT, sem a desvinculação à Função Pública.  

Mas também iremos entregar um dossier com as materias mais relevantes, tais 

como, as cedências ocasionais nas empresas participadas do grupo IP, as 

antiguidades que não foram consideradas, os reenquadramentos que não foram 

ainda feitos, a questão do não pagamento das horas de viagem e restantes 

desigualdades entre trabalhadores. 
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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. 

Entretanto continuamos sem resposta às questões colocadas relacionadas com os 

QPT, o subsidio de pré integração mantem-se além de 2109? O subsídio de refeição 

passa para 7,50€?, os trabalhadores que passaram a ter um hórario semanal de 35 

horas mantêm a requisição?  E qual será o valor do subsídio de refeição? 

Pedimos um adiamento do prazo para os QPT aderirem ao ACT com a 

desvinculação à função pública, falta um mês para o prazo expirar e ainda não temos 

resposta a esse pedido, é um passo que alguns trabalhadores poderão dar, uma 

decisão importante na sua vida. O sindicato não aconselha nem desaconselha, cada 

caso é um caso e é uma decisão pessoal que cada um terá que tomar.  

Os repousos em alguns postos de trabalho até ao final de 2019 passarão a ser de 

10 horas, estamos em novembro e a pergunta que fazemos é, vão deixar chegar o 

dia 31 de dezembro? Não seria vantajoso a empresa começar a fazer uma 

adaptação e a introduzir essas horas de repouso? Enquanto na CP se discute se os 

repousos passam para 14 horas na IP ainda há repousos de 9  horas para quem 

labora por escalas e 8 horas para aqueles que laboram por turnos. 

Iremos convidar para uma reunião, os sindicatos com maior representatividade, 

pretendemos encontrar pontos convergentes e matérias onde possamos atuar em 

conjunto, a união é que faz a força. 

Matérias como a abertura de algumas cláusulas do atual ACT, os aumentos salariais 

em 2020, e os variáveis transitados da CP são algumas das questões comuns em 

que pensamos possa haver um entendimento. 

 
Almoço de Convívio de Aniversario/Natal do SINFA 

Dia 7 de dezembro é dia de juntar a família 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. 
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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 que queremos 

continuar!  

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 

 

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 fator, 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. 
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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 distribuídos 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, são eles que fazem 

o sindicato. 

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 IP! PORQUE SOMOS TODOS SINFA!
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