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O SINFA à semelhança da maioria dos sindicatos acordou mais uma série de 

clausulas que estavam pendentes e suspensas, não foi o acordo desejado, mas 

o possível, ficam garantidos praticamente todos os direitos consagrados no AE 

ainda em vigor, que sempre foi a nossa grande prioridade, foi possível ainda uma 

melhoria remuneratória em algumas matérias, como já vos comunicado 

anteriormente e já comunicado igualmente pela Empresa. 

Muitas das nossas propostas não foram aceites, destacamos: 

• O repouso máximo fora da sede ser de 16 horas;  

• Os 3 fins de semana seguidos, e; 

• A atribuição de uma bolsa de mérito para os filhos dos trabalhadores com 

bom desempenho escolar. 

• Proteção aos trabalhadores que laboram por escalas/turnos ou que 

efetuem trabalho noturno. 

 

Outras foram aceites e posteriormente vetadas: 

• O conceito de sede passar para zero quilómetros sem referência ao 

aglomerado populacional; 

• Os TR passarem a ter uma duração mínima de 50 minutos, e; 

• Os repousos serem de 14 horas para todos os trabalhadores. 

 

Por seu lado, as propostas que prejudicavam os trabalhadores ficaram na 

gaveta, de onde nunca deviam ter saído: 

• Entradas ao serviço entre as 2 horas e as 6 horas; 

• O trabalho em dia Feriado ser considerado um dia normal de trabalho 

mediante uma compensação financeira. 

• Plano de férias em que a empresa ficava com o poder de escolher em que 

dias o trabalhador utilizaria as suas férias; 

• Atribuição de férias de acordo com a assiduidade do trabalhador; 

• Reduzir o salário aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida 

em caso de requalificação. 
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Além das propostas que resultaram em aumento remuneratório, foi 

possível melhorar algumas matérias: 

• O período de trabalho em regime de escalas passar de 6 a 10 horas, para 

6 a 9 horas; 

• Repousos de 14 horas na sede, para o pessoal itinerante, e a partir de 

abril para os restantes, “…a mudança de turno, denominada transição, 

será efeituada preferencialmente, após o dia de descanso semanal, 

podendo nesse caso ser reduzido para 12 horas.”. 

• Passa a haver a obrigatoriedade de a Empresa disponibilizar um seguro 

de saúde gratuito aos trabalhadores; 

• Em caso de baixa médica a Empresa paga um complemento que 

compensa na sua totalidade o salário perdido motivado por essa situação; 

• Os trabalhadores vítimas de violência doméstica, veem reforçada a sua 

proteção através do AE. 

 

O SINFA conseguiu ainda que fosse atribuído um abono de Complexidade de 

Manobra/Risco, no valor de 20 euros, a todos os trabalhadores da manobra e 

material, não é o ideal, mas ainda assim é qualquer coisa, fomos nós que 

apresentamos o abono e fizemos todas as fundamentações para que tal fosse 

uma realidade. O abono será pago mensalmente e não será atribuído quando os 

trabalhadores se ausentarem mais de 11 dias por baixa médica. 

Há ainda a registar a seguinte alteração: 

O Prémio de produtividade em janeiro de 2021 passa para 4,71€… “O prémio de 

produtividade, terá um acréscimo de 0,30€ a partir de 1 de janeiro de 2021, 

acréscimo esse que não é tido em consideração para efeitos da fórmula relativa 

ao prémio de revisão.” 

Agora, iremos continuar a negociação com a revisão do Regulamento de 

Carreiras, 

O SINFA já deixou à administração da Empresa bem claro quais são as 

suas prioridades: 

• Extinção da categoria de Assistente Comercial ou passagem obrigatória 

para a carreira de Operador de Venda e Controle ao fim de 3 anos de 

permanência nessa categoria; 

• Criação de uma categoria profissional única onde sejam fundidos os 

Operadores Chefes de manobras, os Operadores de Manobra se os 

Operadores de Material. Que essa nova categoria tenha os mesmos 
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índices que os Operadores de Venda e Controle e os Operadores de 

Revisão e Venda; 

• Valorização remuneratória de todos os trabalhadores, e; 

• Acrescento de novos índices em todas as carreiras de forma a que os 

trabalhadores não fiquem congeladas no topo dessas. 

 

O SINFA dará todos os esclarecimentos relativos ao novo AE, e irá continuar a 

informar todos os seus associados e trabalhadores em geral, sobre a evolução 

da negociação do regulamento de Carreiras. 

Boletim Informativo Mensal - Ao longo destes meses temos publicado e enviado 

um boletim de informação mensal para o email dos nossos associados. Até à 

data temos tido sempre informação para vos dar, no entanto, por vezes, 

repetimos muita dessa informação. Sabemos que nunca é demais, no entanto 

optamos por alterar a periocidade do boletim, pelo que julgamos melhor que o 

boletim saia sempre que for necessário dar informação aos nossos associados, 

independentemente da periodicidade. 

Protocolo entre o SINFA e a GIANT - Parece que é desta. A GIANT irá contactar 

todos os associados para apresentar os produtos protocolados entre a 

mediadora e o sindicato. Haverá uma grande variedade de seguros e desejamos 

que esses seguros vão ao encontro das nossas necessidades. Os seguros são 

uma área na qual temos tido algumas solicitações, mas não há qualquer 

obrigatoriedade de adesão aos seguros. Temos trabalhado no sentido de 

apresentar soluções, não só para os nossos associados, mas também para os 

seus familiares. Acreditamos que a GIANT seja o parceiro certo. 

EU SOU SINDICALIZADO II, oferecemos 2 meses de cotas a todos aqueles 

que não são sindicalizados, terão de imediato a proteção e ajuda do sindicato, 

mas farão o desconto apenas 2 meses após a inscrição. 

Dia Nacional do Ferroviário, foi lançada uma petição que pede ao Parlamento a 

criação do Dia Nacional do Ferroviário, no dia 28 de outubro, o SINFA apoia a 

iniciativa.  

 

JUNTOS SOMOS MAIS SINFA! 
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