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COM OS TRABALHADORES 
VALORIZAR E DESENVOLVER OS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

 
Na situação de pandemia que atravessamos, o sector dos transportes e 
comunicações continua, no essencial a assegurar um importante serviço público e 
social às populações, ou seja, continua na linha da frente com a competência e 
profissionalismo dos seus trabalhadores, procurando assegurar um serviço de 
qualidade e com segurança para os utentes. Trabalhadores que saudamos por todo 
este esforço. 
 
Um esforço que não pode ser ignorado pelo governo, nem pelo patronato e é 
necessário aplicar as medidas que temos vindo a propor, em particular, de testes em 
massa em todo o sector, de forma a identificar possíveis focos de contágio e a proteger 
trabalhadores e utentes. 
 
O combate à pandemia passa pela vacinação generalizada da população, pelo que é 
necessário a aquisição de vacinas em quantidade necessária, o que não tem 
acontecido. A realidade em torno do número de vacinas cria a incerteza na população 
em geral quanto à sua vacinação num curto espaço de tempo, colocando receios nos 
trabalhadores que contactam diariamente com os utentes dos serviços de transportes 
e comunicações. Uma situação que deve ser considerada pelo governo. 
 

VALORIZAR OS SALÁRIOS, PROFISSÕES E QUALIFICAÇÕES 
Este quadro pandémico não pode ser mais um dos argumento para desvalorizar as 
condições de vida e trabalho, pelo que a valorização dos salários e das profissões, 
tem que ser um elemento central nas medidas futuras. É com o aumento do poder de 
compra dos trabalhadores que se contribui para a dinamização do mercado interno, 
tão necessária para sair da crise económica decorrente da pandemia. 
 
Ao longo de muitos anos, no sector público e privado, temos assistido a uma 
desvalorização dos salários, que hoje estão mais perto do SMN – Salário Mínimo 
Nacional. O exemplo mais drástico desta situação é o que se passa com os motoristas 
do serviço público de passageiros, que em no ano de 2000, o seu salário base 
correspondia a 160% do SMN e em 2021 é apenas 105% desse salário. 
 
Esta é uma realidade na maioria das empresas públicas e privadas, onde cada vez há 
mais trabalhadores com salário mínimo que, entre outras, tem como consequência a 
dificuldade de recrutamento de novos efectivos, em especial nas de maior exigência 
técnica e por outro lado, não fixa os trabalhadores às empresas, o que depois se 
reflecte na qualidade dos serviços prestados. 
 
Acresce ainda que esta realidade provoca distorções nas grelhas salariais, porque 
coloca no mesmo nível de salários, categorias com diversos níveis de especialização 
e de responsabilidade. 
 
Para se alterar esta realidade é necessário incentivar a negociação colectiva, tendo 
como um dos objectivos centrais a valorização das profissões. Hoje assistimos ao 
bloqueamento dos processos de revisão da contratação colectiva, ou nos que estão 
abertos, as propostas são de modo a agravar esta situação, porque não têm em conta 
o crescimento recente do SMN, com excepção do sector rodoviário de mercadorias, 
que por força do CCTV – Contrato Colectivo de Trabalho Vertical esse aumento já foi 
reflectido nas tabelas salariais para 2021, sem prejuízo da negociação que 
pretendemos fazer. 
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COMBATER A DESREGULAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
A pandemia mão pode servir para introduzir novas formas de organização do trabalho, 
totalmente desreguladas, em que se transfer para o trabalhador os custos da 
actividade, sem horário de trabalho e que não respeita a sua privacidade, nem a 
necessidade de conciliar a sua vida de trabalho com a sua vida familiar. 
 
O teletrabalho não pode ser um retrocesso nas relações de trabalho, não pode ser 
imposto e a situação excepcional decorrente da pandemia não pode transforma-se 
em regra.  
 
O trabalhador em teletrabalho tem que ter definido um horário de trabalho, ao fim do 
qual pode “desligar”. A casa do trabalhador não pode virar local de trabalho pago por 
si, enquanto os donos das empresas deixam de suportar custos com as instalações. 
O trabalhador tem que ser compensado pelos custos com comunicações, energia e 
outros decorrente do facto de estar a utilizar o seu espaço de habitação. 
 
Este momento não pode servir para aprofundar as novas formas de exploração, que 
decorrem do aparecimento das plataformas digitais, que têm sempre resultados 
assegurados, enquanto os trabalhadores/parceiros têm que assegurar custos, num 
quadro de uma relação em que estes não têm qualquer poder negocial perante quem 
prestam serviço. 
 
Os trabalhadores que prestam serviço para as plataformas digitais devem ter um 
vínculo de trabalho efectivo, um salário, um horário de trabalho com a definição do 
que é trabalho extraordinário e nocturno e os algoritmos devem ser do seu 
conhecimento e têm que ser eliminados as formas de sanções existentes. 
 

REDUZIR OS TEMPOS DE TRABALHO E A IDADE DA REFORMA 
Na generalidade, o trabalho prestado neste sector é sujeito a condições especiais, a 
horários irregulares, a trabalho nocturno, por turno, ao trabalho em subsolo, no mar e 
em veículos sujeitos a vibrações, o que está provado que provoca desgaste na saúde 
dos trabalhadores. 
 
Tendo em conta esta realidade, a protecção da saúde do trabalhador é importante, 
quer através da redução dos horários de trabalho, quer através de redução da idade 
legal de reforma, que já foi objecto de petição na Assembleia da República, mas sem 
sucesso. 
 

UM SECTOR AO SERVIÇO DAS POPULAÇÕES E DO PAÍS 
Portugal necessita de um serviço de transportes e comunicações, assente em fortes 
empresas públicas que devem privilegiar um serviço público de qualidade, de acordo 
com as necessidades do País e das populações que servem. 
 
Correios e telecomunicações – Hoje estão visíveis os efeitos negativos da 
privatização dos CTT e da PT. É visível a degradação destes serviços, o lucro dos 
accionistas passou a sobrepor-se aos interesses dos utentes e dos trabalhadores. 
 
Serviços mais caros, degradação dos salários, redução de trabalhadores, 
externalização de serviços com recurso a trabalhadores com vínculos precários.  
 
É preciso inverter esta situação e colocar este sector no quadro do sector empresarial 
do Estado, desde já os CTT, (onde se assiste a uma degradação do serviço público) 
tendo em conta que está em discussão o contrato de concessão e o governo deve ter 
vontade política para renacionalizar esta empresa. 
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Todos os trabalhadores com vínculos precários e/ou de empresas de trabalho 
temporário devem passar a efectivos para o quadro das empresas para onde prestam 
serviço e não se podem transformar em definitivo, as situações de teletrabalho 
imposta pela situação de pandemia. 
 
Sector rodoviário de passageiros – Este sector encontra-se num processo de 
grande transformação, decorrente da aplicação do Regime Jurídico que o regula, que 
obriga os municípios ou associações de municípios, a colocarem a concurso público 
o transporte de passageiros nas suas áreas, o que está a originar ao aparecimento de 
novos operadores, ou de novas empresas. 
 
Esta transformação não pode servir para colocar a zero as relações de trabalho, pelo 
que defendemos que, em caso de aparecimento de novo operador, os trabalhadores 
passem para estes, mantendo todos os direitos laborais e sociais, o que veio a ser 
acolhido pela recente lei que alterou o Código do Trabalho, que coloca estes 
concursos no âmbito da transmissão de estabelecimento, que já foi promulgada pelo 
PR – Presidente da República e que aguarda publicação no DR - Diário da República. 
 
Não basta termos uma lei, é preciso que a mesma seja respeitada e as entidades 
responsáveis pelos concursos públicos, têm que obrigar a que a mesma seja 
cumprida. 
 
Sector rodoviário de mercadorias – Este é um sector que, depois da assinatura do 
novo CCTV – Contrato Colectivo de Trabalho de 2018, revisto em 2019, onde se 
começam a verificar alguns indícios de reposição das más práticas de antigamente, 
de modo a contornarem o estipulado no contrato colectivo e a tornar o trabalho mais 
barato com prejuízos para os trabalhadores. 
 
Acresce que após a assinatura do Acordo Quadro de Cargas e Descargas, matéria 
importante nas relações de trabalho neste sector, enquanto se assiste à aprovação 
de legislação sobre a matéria, os trabalhadores confrontam-se com uma ofensiva pelo 
seu incumprimento, que passa por obrigar os motoristas a proceder a essas tarefas, 
ao contrário do que está estipulado no referido Acordo e no CCTV.  
 
Esta ofensiva que conta com a passividade de algumas entidades patronais, visa criar 
factos consumados que tornem inócuos o Acordo Quadro e o Instrumento Legislativo 
que se aguarda. É preciso o reforço da intervenção da ACT – Autoridade para as 
Condições de Trabalho 
 
Mais que fazer muitos concursos, o que o País necessita é de um forte operador 
nacional, público que sirva todo o País, que substitua o papel da antiga Rodoviária 
Nacional. 
 
Sector de Transporte Urbano – Que inclui as empresas que operam nas áreas 
metropolitanas e tuteladas pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática, apesar 
de algumas evoluções, continua a debater-se com problemas estruturais como a falta 
de trabalhadores, baixo investimento e com a desvalorização das condições de 
trabalho. 
 
Os projectos anunciados para o transporte fluvial de aquisição de novos navios e 
ampliação da lotação dos navios da Soflusa, colocam um conjunto de questões quanto 
à melhoria do serviço e de segurança, para as quais não se conseguem respostas, 
dando a ideia que tudo está a ser feito sem muita fundamentação. 
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Sector ferroviário – Considerando positivas algumas das medidas já implementadas 
e por nós defendidas, como por exemplo a reintegração das oficinas na CP, que 
possibilitou um grande plano de recuperação de material circulante, são, no entanto, 
insuficientes. 
 
Sendo importante a grande recuperação de material circulante que se está a fazer, 
corrigindo o mal feito nos últimos anos, não resolve todos os problemas de fundo no 
que concerne à necessidade de renovação do material circulante, pelo que é 
necessário, desde já, programar as necessidades dos próximos anos, numa estratégia 
de desenvolvimento da indústria nacional. 
 
Não basta fazer anúncios sobre anúncios, é preciso concretizar uma política 
ferroviária ao serviço do desenvolvimento do País e nesse sentido é preciso continuar 
as medidas de reunificação de todo o serviço ferroviário – Infraestruturas, transporte 
de passageiros e mercadorias, conservação, manutenção e desenvolvimento da 
produção de material circulante. 
 
O recente relatório do Comité Económico e Social da União Europeia, reconheceu que 
as ferrovias que mais se desenvolveram foram as que se mantiveram integradas e 
este é o caminho que Portugal precisa. 
 
Sector marítimo portuário – Há muito que a FECTRANS apresentou ao governo um 
conjunto de proposta para inverter o declínio deste sector, que vai desaparecendo 
apesar de sermos um país cuja componente marítima é muito superior à terrestre. 
 
Infelizmente continuamos sem política para o mar e os portos que são importantes 
instrumentos para o País, estão ao serviço da estratégia dos lucros dos grupos 
privados e multinacionais, que se sobrepõe ao respeito pelos direitos dos 
trabalhadores, pelo cumprimento da negociação colectiva e pelos postos de trabalho. 
 

QUINZENA DE ESCLARECIMENTO, MOBILIZAÇÃO E LUTA 
Tendo em conta todo este quadro, a FECTRANS e os seus sindicatos iniciam hoje 
uma quinzena de contacto com os trabalhadores, na forma de plenários e todo o tipo 
de reuniões possíveis, com o objectivo de analisar em cada empresa e sector, a 
intervenção necessária em função da actual realidade, que está a ser aproveitada 
para reduzir custos com o trabalho. 
 
Paralelamente iremos realizar acções mais abrangentes de que se destaca: 
 Durante a quinzena - Plenários de trabalhadores ferroviários, de 

trabalhadores do sector rodoviário de passageiros; 
 Dia 6 – 11h – Ministério das Infraestruturas - Acção de dirigentes sindicais 

em defesa da renacionalização dos CTT; 
 Dias 12 e 13 – Acções de denúncia das condições de trabalho nos 

“CallCenters” da MEO, NOS, VODAFONE e NOWO; 
 Dia 13 – Acções de esclarecimento e discussão com os trabalhadores da 

Transtejo e Soflusa; 
 Dia 13 – 15h – Debate sobre o teletrabalho e respostas sindicais; 
 Dia 15 – 10h – Acções de contacto com os trabalhadores do Metropolitano 

de Lisboa; 
 Dia 15 – 14,30h – Debate sobre o trabalho em plataformas digitais e 

respostas sindicais; 
 Dia 16 – 10,30h – Lisboa - Plenário de dirigentes e delegados sindicais junto 

à residência oficial do primeiro Ministro; 
 Dia 16 – 10,30h – Funchal - Deslocação de dirigentes e activistas ao governo 

regional para apresentação de caderno reivindicativo. 
 
Lisboa, 5 de Abril de 2021 
 
A Direcção da FECTRANS 


