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Lembranças de Natal 

O SINFA, este ano decidiu antecipar ligeiramente a entrega das lembranças de Natal, a decisão foi tomada tendo em 

conta o atual momento de pandemia. Muitos estão em teletrabalho e assim terão mais tempo para passarem pelos 

seus locais de trabalho e levantarem a sua lembrança, por outro lado, não queremos arriscar que medidas mais 

restritivas de confinamento sejam adotadas e sejamos limitados ainda mais por essas. 

Assim, a partir do dia 26 de outubro começaremos a fazer a entrega. Aproveitaremos para estar um pouco com alguns 

de vós, respeitando as regras da DGS. 

Visitas sindicais 

O nosso ADN é estar convosco, ir aos locais de trabalho, ouvir os vossos problemas, anseios e dificuldades. É também 

compromisso assumido por nós. 

No entanto, entendemos que não há condições para continuar a fazer visitas, esperamos que os números de casos 

positivos de Covid baixem para que possamos voltar a fazer as visitas com a regularidade habitual. 

Atividade sindical 

Toda a nossa atividade se mantém, reunimos internamente com frequência, tivemos reunião na IP no passado mês de 

setembro, iremos reunir no próximo dia 3 de novembro com os recursos humanos da CP e continuamos a negociar a 

revisão do Regulamento de Carreiras na CP.  Está também pedida uma reunião ao Sr. Ministro das Infraestruturas e 

Habitação, onde iremos deixar um documento com as nossas reivindicações e identificar as injustiças que se praticam 

diariamente na Infraestruturas de Portugal. 

Mantemos o nosso contencioso a funcionar, sendo que este foi reforçado com uma sociedade de advogados, 

localizado em Lisboa. 

Serviços de saúde 

Iremos anunciar em breve um novo protocolo que contempla serviços de saúde (ver anexo com o flyer). 

Tem um custo de 3 € mensais, mas é facultativo, estamos a interceder junto das empresas para que o desconto seja 

feito através dessas. No entanto, se alguém quiser aderir através de débito direto, já pode fazer a adesão. 

Almoço convívio de Natal 

O nosso almoço/convívio, aberto a todos os associados, foi cancelado, por motivos preventivos e recomendações da 

DGS. 
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