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AOS TRABALHADORES  

DO SECTOR DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 
 
O STRAMM / FECTRANS reivindicou 
à associação patronal ACIF - Associa-
ção Comercial e Industrial do Funchal 
que se aplique a TODOS OS TRABA-
LHADORES os valores remunerató-
rios conquistados, por este sindi-
cato, no Grupo Horários do Fun-
chal. 
  
Só assim conseguiremos valorizar os 
trabalhadores pelo seu desempenho 
profissional e por nunca terem baixado 
os braços, assegurando o transporte 
da população em geral e, simultanea-
mente, minimizar as diferenças salari-
ais no sector. 
 
Relativamente ao Subsídio de Insula-
ridade, defendemos que o mesmo 
deve ser aplicado a todos os trabalha-
dores, sem exceção, pois somos to-
dos ilhéus!! 

Quanto aos dias férias, reivindicamos 
os 25 dias em vez dos 22 dias atual-
mente aplicáveis. 
 
Achamos que merecemos isto e muito 
mais!!  
 
A resposta da ACIF foi de que agora 
não podem discutir estas matérias, tal-
vez mais para a frente, depois de pas-
sar a pandemia. 
 
Tendo em conta a situação pandé-
mica, estamos conscientes das difi-
culdades, mas não podemos, mais 
uma vez, sermos somente nós os 
prejudicados, como tem sido ao 
longo dos anos, temos, todos JUN-
TOS, nos mobilizarmos e lutarmos 
pela valorização dos salários e das 
condições de trabalho.

STRAMM/FECTRANS - A força de continuarmos juntos! 

Só assim conseguiremos alcançar 
As nossas reivindicações! 

 
Iremos estar nas seguintes empresas, com o intuito de averiguarmos junto dos 
trabalhadores as formas de luta: 
 “SAM” no parque do 2000, no dia 4 de março pelas 9h até às 10h. 
 “Rodoeste” no parque do Campo da Barca, no dia 4 de março pelas 

10h30m às 11h30m. 
 “Empresa de Automóveis do Caniço” junto ao teleférico, no dia 4 de 

março pelas 12h às 12h30m. 
 
Mais informamos que obtivemos, recentemente, da 
nossa Federação, uma decisão favorável de valores 
retidos indevidamente pelas entidades patronais. 
Dito isto, gostávamos de ouvir os trabalhadores 
quanto à forma de procedermos junto das empre-
sas. 
 
Contamos com a tua presença! 
 
Funchal, 24 Fevereiro 2021 
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