
REUNIÃO ENTRE A FECTRANS E COMISSÕES DE TRABALHADORES 

 

20 Outubro de 2019 – Lisboa 

 

 

Na reunião realizada no dia 20/11/2019, em que participaram representantes da 

Fectrans e de Comissões de Trabalhadores de empresas públicas do sector dos 

transportes, foi decidido: 

 

1. Reivindicar  do governo que no próximo Orçamento do Estado: 

a. Sejam reforçadas as medidas com vista ao aumento do investimento para 

a recuperação e renovação de material circulante (comboios, autocarros 

e navios), infraestruturas e dos equipamentos necessários para melhorar 

o serviço prestado aos utentes; 

b. Se desbloqueiem as admissões dos trabalhadores em falta nas diversas 

empresas, para garantirem um serviço de atendimento e apoio aos 

utentes com qualidade, garantir a fiabilidade, regularidade e segurança no 

transportes, que permita garantir as escalas de serviço com vista ao 

aumento da procura, assim como reduzir os custos, a precariedade e as 

cargas e jornadas de trabalho; 

 

2. Manifestar a sua preocupação e oposição à medida constante do Programa 

do Governo, da passagem da propriedade das empresas para as Entidade 

Intermunicipais, que não é solução para a resolução dos actuais problemas, 

antes pelo contrário e que conduzirá à multiplicação dos centros de decisão, 

quando o que o País necessita é de um sistema integrado de transportes; 

 

3. Reivindicar que na dinamização do transporte público é necessário que se 

caminhe no sentido da valorização dos salários, das profissões e melhoria das 

condições de trabalho, medida estratégica para fixar os actuais trabalhadores 

e criar melhores condições para as novas admissões. 

 

4. Realizar no dia 15 de Janeiro de 2020, em Lisboa, um “fórum” sob o lema 

“Melhores Transportes Públicos e Infraestruturas, só possível com os 



trabalhadores”, que será aberto à participação das Comissões de 

Trabalhadores, Organizações Sindicais, Organizações de Utentes, 

Trabalhadores e actvistas, com o objectivo de a partir da realidade nas 

empresas, apresentar no âmbito da discussão do Orçamento do estado, as 

posições e reivindicações que visem a melhoria do sector dos transportes e  

respectivas infraestruturas, ao serviço do País e dos Utentes. 

 

Lisboa, 20 de Novembro 2019 

 

As organizações de trabalhadores 

 

FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 

CT da STCP – Comissão de Trabalhadores da Sociedade Transportes 

Colectivos do Porto 

CT da IP – Comissão de Trabalhadores das Infraestruturas de Portugal 

CT da CP – Comissão de Trabalhadores da Comboios de Portugal 

CT da EMEF – Comissão de Trabalhadores da Empresa de Manutenção de 

Equipamento Ferroviário; 

CTML – Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa 

 


