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ABERTO O PROCESSO DE REVISÃO DO CCTV FECTRANS/ANTROP
Em reunião realizado no dia 15 de
Fevereiro, a FECTRANS e a ANTROP
acordaram dar início ao processo de
revisão do CCTV entre as duas
entidades, que não é revisto desde 1999
e que, por isso, precisa de ser
actualizado em função das
reivindicações dos trabalhadores,
constantes no caderno reivindicativo
apresentado.
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Nesta primeira reunião foi acordado o
conjunto de matérias a que se vai dar
prioridade na discussão. Matérias
propostas pela FECTRANS e pela
ANTROP, de que se destacam as
seguintes:

Nesta negociação não podem ser
ignorados os salários baixos que são
praticados no sector e o resultado
recente das lutas em diversas
empresas, que permitiu uma
valorização dos mesmos.

actuais 3 anos de mudança de
diuturnidade;
Antecipação da vigência;
Rotação das folgas;
Conceito de local de trabalho;
Regras de aplicação do
subsídio de refeição e refeição
em deslocado

A próxima reunião terá lugar no dia 25
Ü Actualização salarial;
de Fevereiro, pelas 15 horas na sede
Ü Organização do tempo de da FECTRANS, onde se começará a

trabalho – Horários e intervalos
de descanso;
Ü Integração do Agente único na
retribuição base;
Ü Criação de uma carreira de
motorista a partir a integração
das diuturnidades na
retribuição base, com
progressão automática dos

discutir valores e propostas
concretas e de seguida faremos
informação da mesma.
Há condições para melhorar os salários,
vamo-nos mobilizar e participar
activamente neste processo, com vista
a melhorar as condições de trabalho e o
salários no sector. ê

dá força
a estas reivindicações
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Sindicato forte é Trabalhador forte

nos sindicatos da FECTRANS

Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em www.fectrans.pt

