
BOLETIM DO TRABALHADOR RODOVIÁRIO 

Contratação Colectiva  
Ponto de situação 

Conteúdos Reivindicativos Gerais 
Defender o direito e dinamizar a 
Contratação Colectiva; 

Aumento dos salários/recuperar 
rendimentos; 

Redução do horário de trabalho 
até 35 horas para todos/as 
BARRAQUEIRO TRANSPOR-
TES; enviada proposta de revisão 

do AE para 2017; 
SCOTTURB. Enviada a pro-

posta de revisão do AE para 2017, a 
empresa ficou de elaborar uma contra-
proposta apresentará  até  dia 10 de ja-
neiro. Reunião marcada para dia 11 de 

Janeiro; 
CARRIS;  O processo nego-

cial do AE não está concluído, a FEC-
TRANS e o STRUP aguardam o envio de 
uma contra-proposta da administração, 
que esta considera definitiva, para a pos-
sibilidade de conclusão deste processo. 

CARRISBUS;  Os trabalhadores 
mantêm a exigência da sua inte-

gração plena na Carris e com a conse-
quente aplicação integral do AE da Car-
ris, estando em discussão a possibilida-
de de recurso a formas de luta, caso se 
mantenha a falta de respostas quanto ao 
inicio de um processo negocial, que de 
forma intercalar assegure um mínimo de 
regulamentação coletiva.                  

CARRISTUR; Apesar da con-
cordância da administração e 

ministro do Ambiente, quanto à aplicação 
dos aumentos salariais e diuturnidades, 
definidos no CCTV do setor privado de 
passageiros e dado que estes não são 
aplicados os trabalhadores decidiram em 
plenário um processo de lutas que decor-
rerão entre os dias 24 de dezembro e 1 
de janeiro. 

Boletim Informativo nº 4  Out/Nov/Dez 2016 

 

EDITORIAL 
As muitas lutas, que sobre variadas formas foram levadas a cabo pelos trabalha-
dores portugueses e para as quais os trabalhadores do setor público e privado de 
transportes , mas também os do setor de mercadorias deram um forte contributo 
levaram à derrota nas “urnas” e nas ruas do governo anterior. Com esta derrota 
foi alcançada uma profunda alteração da correlação de forças na Assembleia da 
República que permitiu a reversão da privatização nas empresas do setor público 
e no setor privado a retomada dos 4 feriados roubados e a reposição, embora 
progressiva , dos rendimentos dos trabalhadores, no que respeita ao trabalho 
extraordinário e diminuição da sobretaxa. 

Muito embora positivas, estas reposições têm que ir mais longe, e a reposição de 
rendimentos tem que ser aprofundada.  

O ano de 2017 terá que trazer o aumento geral dos salários, quer no setor publi-
co e privado de transportes, mas também no setor de mercadorias. A semana de 
35 horas de trabalho, admitindo que seja alcançada de forma progressiva é vital 
para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e determinante como 
forma de combate ao desemprego. Também a revisão das normas do Código de 
Trabalho que preveêm a caducidade das convenções coletivas, tal como a exi-
gência da reposição do princípio do tratamento mais favorável, têm que ser uma 
realidade no próximo ano. 

Para que estes objetivos sejam atingidos será determinante, como sempre foi, o 
crescimento da disponibilidade dos trabalhadores para equacionarem todas as 
formas de luta, sem excluir nenhuma para que se possa atingir os objectivos. 

Aos trabalhadores nunca nada foi dado, tudo foi conquistado. Para essa 
luta poderão continuar a contar com um instrumento determinante, o seu Sindica-
to o STRUP. Por isso ao teu companheiro de trabalho que ainda não está sindi-
calizado, não hesites, dá mais força à tua luta, levando-lhe uma proposta de sin-
dicalização no STRUP. 

A todos Boas Festas e boa recupera-
ção de forças…2017 exigirá toda a 

nossa força na luta de todos. 

 

 

 

 
Reunião da Direcção Nacional do STRUP 
realizada no passado dia 15 de Dezembro 

no Auditório da CGTP-IN 
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Comarca de Lisboa Lisboa - Inst. Central - 1ª 
Sec.Trabalho - J8  Proc. nº 22693/16.7T8LSB 

Condena a R. a pagar ao A. as diferenças salariais na retribuição 
de férias, subsídio de férias, e subsídio de natal (este ultimo até 
Novembro de 2003) resultantes da inclusão nos mesmos dos 

valores médios percebidos pelo A. a título de “subsídio nocturno” por referência aos valores médios 
dos últimos seis meses antes da data do vencimento da retribuição de férias e do subsídios e aos 
anos em que o A. recebeu os referidos complementos durante pelo menos seis meses. 

De acordo com o artigo 258º Código do Trabalho é considerada retribuição todo o valor patrimonial que a 
entidade patronal está obrigada a pagar, regular e periodicamente, em razão da disponibilidade da força de 
trabalho.  
 
O trabalhador goza da presunção de que toda a prestação que lhe é paga tem carácter de retribuição (art. 
258º, n.º 3 CT). E como princípio que a base de cálculo das prestações complementares e acessórias é ape-
nas a retribuição base e diuturnidades, excepto quando as disposições legais, convencionais ou contratuais 
disponham o contrário (art. 262º CT). 

Gozando da presunção que toda a prestação que lhe é paga tem carácter de retribuição, ao A. basta provar a 
percepção das prestações pelos seus associados ora representados e será a R. quem tem de afastar esta 
presunção juris tantum. 

Na consideração do que possa ser considerado como regular e periódico tem a jurispru-
dência oscilado entre considerar suficiente que tal suceda durante seis meses, ou que 
ocorra todos os meses de actividade do ano (onze meses), cfr. STJ 16/12/2010 e 
5/6/2012, n www.dgsi.pt. 
 
Não propugnamos que para o carácter regular e periódico das prestações se deva consi-
derar o período de onze meses por ano, por si só. Note-se que numa relação laboral de 
décadas, a análise das mesmas no seu conjunto é mais consentânea com o facto de se 
dever considerar que uma prestação só poderá considerar-se regular se for prestada 
com alguma frequência, que terá de ser pelo menos, de seis meses.  
 
Os respectivos valores são de montante nem sempre coincidente, mas suficiente para 
influenciar o orçamento familiar do autor e – de acordo com as regras da experiência 
comum – justificar a convicção por parte do mesmo de que tais prestações se incluíam no 
seu vencimento, tanto mais que vêm sendo pagos, a maior parte, há mais de dez anos.  
 
Neste sentido pronunciou-se o Acórdão da Relação de Lisboa de 17 de Dezembro de 2007 
onde claramente se refere que (…) Em nosso entender qualquer prestação que não tenha 
uma periodicidade certa e pré-determinada só poderá considerar-se regular se for pres-
tada com alguma frequência, que terá de ser, pelo menos, de metade do ano. Menos do que 
isso não lhe permitirá deixar de ser uma prestação esporádica e, portanto, sem carácter 
retributivo. 

E assim concluímos pela sua inclusão da média dos valores de subsídio nocturno no cálcu-
lo do valor que deveria ter sido pago em férias, subsídio de férias e subsídio de natal até 
Novembro de 2003, valor a apurar em sede de liquidação. 

CONHEÇA O STRUP  
 

Se trabalhas no sector dos 
transportes rodoviários e ur-
banos, visita o site do STRUP 
em www.strup.pt.  
 
Trata-se da maior organiza-
ção sindical neste sector de 
atividade que presta apoio 
aos trabalhadores seus asso-
ciados em diversas áreas: 
  

LUTAR SEMPRE 
VENCER TALVEZ 
DESISTIR NUNCA 

 
 
Promove iniciativas de conví-
vio entre os seus associados 

Sorteio cabaz de Natal no Circo 
Chen 

 
 
Brinde dis-
tribuído às 
crianças 
na entrada 
do Circo 
Chen Fes-
ta de Natal 
STRUP 
 
 

 
Contactos Uteis: 
 
Secretaria: 916 745 017 
Contencioso: 916 732 414 
Tesouraria: 916 732 414 
Coorden. Geral: 916 746 320 
Organização: 916 732 775  
 

strup@strup.pt 
 
S.T.R.U.P 
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vio entre os seus associados

Sorteio cabaz de Natal no Circo
Chen



 FOI AGENDA 
 
 

Transportes Urbanos de Vila 
Real;  A luta destes trabalhado-
res resultou no reconhecimento 
da aplicação do CCTV ANTROP—
STRUP por parte da CORGOBUS, 
passando a vencer os novos valo-
res na TUVR, bem como os retro-
activos devidos 
TRANSOL SA tentativa de negoci-
ação de um Acordo de Empresa ; 
BESTRANSFERES4U  - denuncia 
junto da  ACT para obrigar a em-
presa  a cumprir com a contrata-
ção coletiva, e outras coisas ; 

 

Em agenda 
   

A Rodocargo usa e abusa 
dos seus trabalhadores aumen-
tando a cada dia a exploração.  
Não contente com a redução do 
salário que de forma unilateral 
sujeitou os trabalhadores em 
2010 sem o seu consentimento, 
originando um prejuízo individual 
que neste momento ultrapassa 
os 6.000.00 € (mas que continua 
a ser crédito dos trabalhado-
res) está agora apostada nu-
ma outra frente de ataque que 
passa por transferir para outra 
empresa do grupo “LASO”,  os 
motoristas atuais da LONA. A 
todos os profissionais nesta situ-
ação, o STRUP apela que não 
se deixem enganar novamente 
pelas promessas vãs e nesse 
sentido, informa que dia 
18.12.2016 pelas 10.30h realiza-
rá nas suas instalações em San-
tarém uma reunião para salva-
guarda dos  interesses dos tra-
balhadores pelo que esse apela 
desde já a participação! 

·  

                                                                                   MERCADORIAS 

Dia 4 de outu-
bro, na frontei-
ra de Vilar 
Formoso em 
conjunto com 
as Comisiones 
Obreras, o 
STRUP/
FECTRANS 
marcam posi-
ção contra o 
“dumping 
social”, empre-
sas fantasma que contratam mão de obra barata, sobre formas ilegais de pagamento aos trabalhado-
res deste sector, proibir o descanso semanal na cabina, proibir cargas e descargas feitas pelo condu-
tor, bem como  reavivar a “Campanha Fadiga Mata”!  

Defender a Contratação Colectiva, garante do cumprimento dos 
Direitos dos trabalhadores! 

Exigimos “ACABAR COM A ESCRAVIDÃO MODERNA NO TRANSPOR-
TE RODOVIÁRIO NA EUROPA” 

________________________________________________________________________ 
  

DESTAQUE Distrital  
Vale a pena Lutar... 
 

A luta dos trabalhadores do Metro foi nos últimos anos intensa, coesa e determinada em 
defesa da empresa publica, do serviço publico às populações, da contratação colectiva e 
de melhores condições de vida e trabalho. 
Num momento em que a maioria não acreditava que fosse possível a inversão de um 
caminho cuja finalidade era unicamente aniquilar os direitos dos trabalhadores, estas 
mulheres e homens não desistiram, lutaram e resistiram. 
Hoje, num contexto político diferente, e pese embora continuem unidos e determinados, 
podem afirmar que conseguiram uma grande parte dos seus objectivos, nomeadamente 
a garantia de um Metropolitano de Lisboa no sector empresarial do Estado; 

O seu acordo de empresa com vigência por mais 5 anos; 
A contratação de novos trabalhadores; 
Assumir o desbloquear das carreiras  e anuidades; 
A reposição dos salários e feriados roubados 

Sim, vale a pena lutar… 
2017 não será um ano de descanso, muito existe ainda por conseguir, contudo em unida-
de e com determinação os objectivos serão atingidos 
 

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa serão seguramente um dos  
atores principais que ajudarão à construção de uma sociedade mais justa, 

equilibrada e coesa! 

·



Destaque Regional 
 

STRUP em Faro:  
 

No âmbito das decisões tomadas 
pelo movimento sindical unitário,   
o STRUP levou a cabo a integra-
ção de serviços em Casas Sindi-
cais. A Delegação Regional de 
Faro e Algarve está em processo 
de reestruturação no nosso sindi-
cato.  
 

Dando resposta aos anseios dos 
trabalhadores, a criação de espa-
ços que permitam dar resposta 
aos desafios com que nos depara-
mos, os serviços do STRUP refor-
çaram o apoio aos associados do 
sector dos transportes  também na 
Região do Algarve. 
 

O apoio aos sócios com os seguin-
tes horários; 

Funcionamento; 2a a 5a feira 
Horário; 10,30h às 17h. 
Contencioso por marcação*  
 

Rua Alexandre Herculano, nº 22,  
2º andar 8000 - 204 Faro 

Tel.: 289 822 693* 

Telm.: 916 734 152* 

Coordenador Regional: 926 607 303* 

faro.strup@gmail.com 

 
METROPOLITANO DE LISBOA;  Acordo do ML à generalidade dos 
trabalhadores foi assinado dia 16 de novembro, encontra-se deposita-

do na DGERT para tramitação processual e respectiva publicação em BTE. 
Acordo ML para  Quadros Técnicos Superiores assinado  no dia 16 de de-

zembro de 2016; 
TRANSPORTES SUL DO TEJO;  enviada a proposta de revisão AE 
para 2017. Processo de negociação com início  em 03jan2017; 
 
TRANSPORTES URBANOS DE VILA REAL; resultado da luta dos 

trabalhadores foi a aplicação dos 630€ na tabela que resultam do CCTV AN-
TROP STRUP. Iniciou-se o processo de reclamação de créditos vencidos; 

EVA TRANSPORTES;  enviada proposta de revisão AE para 
2017. Início do processo de negociação agendado para 13jan2017; 

  

MERCADORIAS; Processo de negociação em curso. Após 
a eleição da nova direcção da ANTRAM, ainda não foi possível 

retomar o processo; 
 

MERCADORIAS; enviada proposta de revisão para 2017, 
aguardamos resposta; 

 
PASSAGEIROS. Enviada proposta de revisão CCTV para março 
2017, mas já assumiu responder à nossa proposta em janeiro de 
2017; 
 
Passageiros; enviada proposta de revisão 2017, processo terá 
início para 31 janeiro 2017; 

  
ENSINO DE CONDUÇÃO;  enviada proposta de revisão para 2017, 
aguardamos a resposta; 

  
ENSINO DE CONDUÇÃO; enviada proposta de revisão para 2017; 

 
CENTROS DE INSPECÇÃO AUTOMÓVEL;  enviada proposta de 
revisão 2017; 

 
Táxis—FPT; enviada proposta de criação de CCT para 2017; 
 

 

Táxis—ANTRAL;  enviada proposta de revisão para 2017. proces-
so inicia-se em 19 de dezembro de 2016. 

Contacta-nos 
 

Segue-nos no FACEBOOK em S.T.R.U.P 
Consulta, regista-te e sindicaliza-te em www.STRUP.pt 
Comunica connosco através de strup@strup.pt 
Ou liga-nos através do telefone 214 099 062  

 


