
ASCEF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária.   FENTCOP - 
Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas.   SINDEFER - Sindicato 

nacional Democrático da Ferrovia.  SINFA - Sindicato Independente dos trabalhadores 
Ferroviários, das Infraestruturas e Afins.  SINFB - Sindicato Independente Nacional dos 

Ferroviários.  SIOFA - Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins.  STF - 
Sindicato dos Transportes Ferroviários. 

 

Comunicação 

Vem a Plataforma de sindicatos comunicar, que por unanimidade, decidiu cancelar a 

concentração prevista para o próximo dia 27 de julho em frente ao Ministério das 

Infraestruturas e Habitação e agradecer às organizações que tinham aceite participar connosco 

nesta concentração. 

Após três greves e sem a existência de nenhum contacto por parte do Governo ou da IP, 

decidimos organizar a concentração com o principal objetivo de essas entidades se sentarem à 

mesa com os representantes dos trabalhadores. 

Recebemos na passada sexta-feira uma convocatória da IP para uma reunião no próximo dia 26 

de julho no Ministério das Infraestruturas e Habitação. 

Ora, o nosso principal objetivo é iniciar uma negociação que nos permita chegar à valorização 

salarial e à melhoria das condições de trabalho de todos os trabalhadores e com esta 

convocatória, poderá surgir alguma luz no fundo do túnel. 

Não foi uma decisão fácil, tendo em conta toda a logística envolvida, mas como o principal 

objetivo imediato foi alcançado, optamos pelo óbvio. Não faria qualquer sentido realizarmos 

uma concentração no dia 27 de julho à porta do Ministério a exigir a negociação, quando 

recebemos uma convocatória para o efeito para o dia 26 de julho. 

A concentração assinalava o início de uma nova jornada de luta, adaptada ao período de férias, 

as restantes formas de luta mantêm-se, de dia 28 de julho a 15 de setembro, nos moldes 

anteriormente anunciados, qualquer alteração será imediatamente comunicada. 

Os mais incautos acham que desistimos dos nossos objetivos. O objetivo único da plataforma é 

valorizar os trabalhadores, como sindicatos independentes que somos, não temos agendas 

políticas, nem nos movemos por outras motivações que não os reais interesses de todos os 

trabalhadores da IP. 

Contamos com todos para a nova jornada de luta que se avizinha. 

Os Sindicatos, 

ASCEF, FENTCOP, SINDEFER, SINFA, SINFB, SIOFA e STF 

 

Lisboa, 25 de julho de 2021 

 


