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Intervir pelo(a): 
CRESCIMENTO REAL DOS SALÁRIOS 
APLICAÇAO DO DIREITO À CONTRATAÇÃO COLECTIVA E RESPEITO 
PELO SEU CONTEÚDO  
DEFESA DOS POSTOS DE TABALHO E PELO TABALHO COM DIREITOS 
PELA REDUÇAO PROGRESSIVA DO HORÁRIO DE TRABALHO 
MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO 
 
Após a apresentação da proposta de Orçamento do Estado, a Fectrans 
considerou que a mesma continha aspectos positivos, numa linha contrária 
à seguida pelo anterior governo que optou pela via da austeridade, 
penalizando gravemente os trabalhadores e reformados, que viram os seus 
rendimentos reduzidos, enquanto se acentuaram os lucros dos grupos 
económicos e financeiros. Mas alertámos igualmente para um conjunto de 
aspectos negativos, sobre os quais apresentámos as nossas 
reivindicações e propostas. 
 
Conhecida a proposta final que será votada amanhã, identificam-se um 
conjunto de medidas, que associadas a outras já adoptadas, visam repor 
rendimentos aos trabalhadores e reformados e corrigem algumas das 
medidas do anterior governo. 
 
Consideramos positiva a adopção de medidas no sentido da reposição dos 
salários já este ano; da redução dos impostos sobre o trabalho e o aumento 
da taxação sobre o capital; de restabelecimento de um nível aceitável de 
serviços públicos aos cidadãos; de pôr fim à sobretaxa; da reposição dos 
complementos de reforma nas empresas públicas; de retrocesso dos 
processos de privatização de empresas públicas de transporte urbano; de 
reposição dos 4 feriados roubados. 
 
A identificação destes aspectos positivos no Orçamento do Estado, ou 
noutras medidas já adoptados, não nos pode levar a ignorar outras 
insuficiências ou propostas inaceitáveis, porque não apontam numa linha de 
rotura das políticas anteriores e/ou de inversão de medidas altamente 
negativas para o País. 
 
No entanto, registamos que após o encontro da direcção da Fectrans com 
os grupos parlamentares do PS e do PCP se registaram evoluções positivas 
num conjunto de matérias que considerávamos negativas e que agora 
registaram uma evolução, colocando nas administrações das empresas 
instrumentos para a resolução de problemas contra os quais os 
trabalhadores têm lutado e para a melhoria do serviço público. 
 
O levantamento da proibição de admissão de trabalhadores, a substituição 
do principio da proibição da utilização do direito ao transporte por princípio 
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da devolução desse direito a trabalhadores e reformados e pela obrigação 
da sua inclusão na contratação colectiva, o fim dos duodécimos são medidas 
que consideramos positivas. 
 
Não havendo a eliminação total da proibição da valorização salarial, como 
defendemos e como foi proposto em discussão da especialidade, houve uma 
pequena mudança de posição quanto à duração dessa proibição – 
antecipando-se o início de 2017 como o momento de iniciar essa reversão 
-, que pode ser utilizada como base de trabalho na negociação colectiva 
nas empresas tuteladas pelo governo. 
 
Clarificadas as opções relativas ao Orçamento do Estado e sendo claras as 
suas implicações positivas na vida dos trabalhadores, é necessário que em 
cada empresa, privada ou pública, se passe à concretização de acordos que 
confirmem o aumento real dos salários, que garantam trabalho com direitos 
e sem precariedade, que respeitem a contratação colectiva e os direitos 
dos trabalhadores, que melhorem o serviço público. 
 
Lutas e iniciativas nas empresas do setor privado 
 

Correios e telecomunicações 
 
Decorrem processos de negociação em diversas empresas deste sector, 
verificando-se que há una intenção em praticamente todas, desvalorizar os 
salários, ao mesmo tempo que transferem milhões para os bolsos dos 
grupos económicos e financeiros que dominam este importante sector 
estratégico. 
 
Assim, vão realizar-se greves nas seguintes empresas; 
 
28 de Março – CTT; CTT-EXPRESSO; CTT-CONTACT; MAILTEC; PT 
 
Em Abril realizarmos um debate/balanço da privatização do CTT, com o lema: 
“Privatização do CTT – Quem ganhou? 
 

Sector rodoviário de passageiros 
 
Na exigência de melhores salários e aplicação da contratação colectiva de 
empresa e/ou setor, decorrem as seguintes lutas e iniciativas: 
 
TST/Arriva – Plenário com paralisação, hoje dia 15, onde os trabalhadores 
discutem a resposta à fuga à negociação com a imposição de um acto de 
gestão de 1%, por parte da administração, ao mesmo tempo que mantêm 
uma imobilização de material circulante bastante elevada, com reflexos 
negativos na qualidade e regularidade do serviço às populações e com reflexo 
na remuneração dos trabalhadores. 
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COVIBUS/Avanza – Nesta empresa de transportes de passageiros da 
Covilhã, do mesmo grupo a quem o governo anterior queria entregar a Carris 
e o Metropolitano de Lisboa, os trabalhadores vão estar em greve nos dias 
16, 17 e 18 de Março, pela aplicação integral do CCTV subscrito pelo seu 
Sindicato e a associação patronal do sector.  
 

Sector rodoviário de mercadorias 
 
Este é um sector em que os salários são baixos e onde proliferam inúmeras 
situações de precaridade e ilegalidade no trabalho, num sector onde as 
associações patronais reclamam em defesa dos seus interesses, mas que 
fugiram ao longo dos anos a proceder a melhorias nas condições salariais 
dos seus trabalhadores. 
 
Decorre actualmente, um processo de negociação com a ANTRAM e, nesse 
sentido, realizar-se-á um plenário de dirigentes, delegados sindicais e 
trabalhadores do sector, no próximo dia 2 de Abril, em Coimbra. 
 

Sector aéreo e aeroportos 
 
A administração da PORTWAY informou da intenção de proceder a mais um 
despedimento colectivo, que a concretizar-se abrangerá centenas de 
trabalhadores desta empresa, tendo como contrapartida o aumento de 
situações, hoje existentes, de precariedade e ilegalidade no sector do 
“handling”. 
 
Estando já marcado um debate sobre o sector, para o dia 23 de Março, 
às 14 horas em Lisboa, será para já o espaço onde se discutirá a resposta 
a esta medida contra o sector e contra os seus trabalhadores. 
 

Empresas do sector público de transportes 
 
CARRIS-TUR – Nesta empresa do universo da Carris, que presta serviço no 
aeroporto de Lisboa, na ligação deste com o centro da cidade, nos 
elevadores e ascensores de Lisboa e em circuitos turísticos da cidade de 
Lisboa, Porto, Sintra, Guimarães, Funchal, sempre as administrações 
defenderam que era uma empresa privada (para não aplicarem as mesmas 
condições salariais e laborais da empresa mãe), e, nesse sentido, aplicaram 
os salários do CCTV do sector, que não eram revistos desde 1997. 
 
Agora perante a actualização dos salários decorrentes de um novo CCTV 
assinado entre a associação patronal e o Sindicato representativo destes 
trabalhadores, a administração depois de os ter actualizado, invocou as 
normas do OE para tornar a reduzir os salários e, assim, vai haver greves 
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parciais no dia 24 de Março e de 28 deste mês e a 1 de Abril e greve 
total nos dias 25, 26 e 27 de Março. 
 
CARRIS-BUS – Com a responsabilidade da manutenção de autocarros e 
eléctricos. Os trabalhadores exigem a sua plena reintegração na Carris, não 
enjeitando para isso e se necessário, as formas de luta que considerem 
adequadas para atingir este objectivo. 
 
STCP – Greve nos feriados da Páscoa, devido à redução do pagamento do 
trabalho em dia feriado, conforme consta no Acordo de Empresa. 
 
Semana de acção e luta nas empresas públicas de transportes – Pela 
aplicação da contratação colectiva e pela sua negociação efectiva, pela 
reposição dos trabalhadores necessários para assegurar a oferta de 
qualidade e segurança, com passagem aos quadros dos trabalhadores de 
empresas de trabalho temporário que hoje laboram nestas empresas, pelo 
arquivamento dos processos disciplinares decorrentes do exercício de 
direitos laborais e sindicais, realizar-se-ão diversas acções na semana de 
4 a 9 de Abril, caso não se registem progressos pelas via da negociação 
com as administrações. 
 
Pela revogação do decreto lei 133/2013 – Este decreto lei afasta um 
conjunto de normas da contratação colectiva com impacto na remuneração 
dos trabalhadores. 
 
Neste momento decorre, nos locais de trabalho, a recolha de assinaturas 
para uma petição com vista à sua revogação e que será entregue, na 
Assembleia da República, no dia 13 de Abril, acompanhado de uma 
concentração de activistas e trabalhadores das empresas públicas. 
 
Lisboa, 15 de Março 2016 
 

A direcção da Fectrans 


