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04 Janeiro

defende os teus direitos SINDICALIZA-T E

OS TRABALHADORES SÃO DETERMINANTES
Depois da reunião com o MAAC - Ministro do Ambiente e da Acção Climática, vamos retomar o
contacto com os trabalhadores, de modo a discutir os problemas no sector do Táxi e os
caminhos a seguir e o que, TODOS; colectivamente vamos fazer.

Dia 8 de Janeiro de 2021
� 10h30m – Praça de Táxis da Gare do Oriente em Lisboa;

� 14h30m – Praça de Táxis do Cacém.

As formas de contacto serão diversi�cadas tendo em conta as características do sector.
Todos os trabalhadores do sector do Táxi podem enviar as suas questões para:

e iremos fazer contactos e plenários onde for possível, estando
marcado, desde já, os seguintes:
sector_taxi@fectrans.pt

Em resultado desta discussão da parte do

Ministério foi proposta a marcação de uma

outra reunião, em meados deste mês que

junte os Ministérios do Ambiente e do

Trabalho, as associações empresariais do

sector e a FECTRANS.

Esta reunião tem como finalidade dois
objectivos:

� Analisar, conjuntamente, os problemas
estruturais do sector e o conjunto de
medidas necessárias.

No passado dia 29 de Dezembro, a

FECTRANS reuniu com o Ministro do

Ambiente e Secretário de Estado da

Mobilidade, onde se discutiu um documento

entregue no passado dia 10 do mesmo mês.

Foi um debate profundo dos problemas que

afectam o sector e onde defendemos a

necessidade de medidas concretas, entre as

q u a i s , m e d i d a s d e p r o t e c ç ã o d o s

trabalhadores, nomeadamente com o

cumprimento da contratação colectiva

sectorial e a necessidade de a mesma ser

actualizada.
Os trabalhadores organizados na sua
organização de classe, neste casos o
STRUP/FECTRANS, são determinantes para
a soluções que correspondam aos seus
interesses.

A vida demonstrou que a forma como se têm
estabelecidas as relações de trabalho, â
margem do CCT e da própria legislação, deixa
os trabalhadores desprotegidos, como se tem
verificado neste quadro de pandemia.

� Estabelecer um espaço de negociação
das relações de trabalho;

NÃO HÁ SOLUÇÕES SEM O
ENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES

MINISTRO ASSUME
PROSSEGUIMENTO DA DISCUSSÃO

Qualquer discussão institucional terá mais
força se por trás estiver a força organizada de
quem trabalha no sector do táxi.


