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aos trabalhadores da Rodoviária de Lisboa

AUMENTO DOS SALÁRIOS
Com a marcação da greve para o dia 19 de Outubro, os trabalhadores da RL – Rodoviária de
Lisboa obrigaram a administração a apresentar uma proposta de aumento de salários e de
outras rubricas, com o seguinte conteúdo;

Tabela salarial – 685€ (absorvendo 12€ de abono para falhas) * Diuturnidade –
14€ * Subsídio de refeição 6€ * Folga 70€ * Refeição em deslocado – 9,50€ *
Restantes categorias – 3%
A aplicação destes valores as datas em que vigoram na empresa, em função da origem dos
trabalhadores (CCTV e ex. AEs), ou seja – 1 de Março e 1 de Junho respectivamente.
Realizados plenários com os trabalhadores da Rodoviário de Lisboa, estes decidiram;

mandatar a FECTRANS para dar acordo aos valores propostos, apesar dos
mesmos ficarem ainda aquém das aspirações de quem trabalha, mas que nos
colocam em melhor posição para as próximas lutas pelo aumento dos
salários.
Nos termos da proposta apresentada pela administração, vão continuar as negociações de
outras matérias em aberto, tais como: Vigência das tabelas; Aplicação do subsídio de Agente
único; Organização do Trabalho, etc.

VALEU A PENA LUTAR
Nos termos da decisão dos trabalhadores, a FECTRANS comunicou à administração da RL e
DGERT a decisão dos trabalhadores, informando que estão criadas as condições para
formalizar o acordo na próxima segunda feira, na reunião de conciliação a realizar no Ministério
do Trabalho.

Também nesse sentido foi informado que os trabalhadores decidiram não
utilizar o pré-aviso de greve para dia 19 de Outubro, suspendendo a greve
marcada, embora mantenham toda a solidariedade com os trabalhadores das
outras empresas com lutas nesse dia.
Sem a marcação da greve, sem a grande disponibilidade e mobilização manifestada pelos
trabalhadores, a administração não teria apresentado qualquer proposta, pelo que valeu termos
avançado para a luta em defesa das reivindicações dos trabalhadores.
Foi a FECTRANS/STRUP a única organização que marcou greve e mobilizou os
trabalhadores para a mesma.
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