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AOS TRABALHADORES DA SCOTTURB 

Ponto de situação da revisão AE SCOTTURB _ FECTRANS 
 

A FECTRANS reuniu com os representantes da empresa no passado dia 24 de janeiro. 

Nessa reunião a empresa chegou a aludir ao caminho para a caducidade do Acordo de Empresa celebrado 

e em vigor com a FECTRANS, como que em tom de ameaça. Estão apostados em ter uma só relação de 

trabalho, e essa escolha recai obviamente pela que menos custos tem para a empresa! 

As afirmações do Sr. Advogado que representa a empresa faziam antever que a empresa iria manter a 

sua linha de degradação das condições de vida e trabalho dos trabalhadores, refutando o compromisso 

de atualização salarial. A SCOTURB está obrigada a rever a matéria salarial anualmente, num princípio 

de valorização e melhoramento das condições de vida dos seus trabalhadores e das suas famílias. 
 

A Gerência da SCOTTURB aposta no investimento do património e aumenta exploração dos trabalhadores 
sem precedentes e aposta na rotação continua de trabalhadores para enfraquecer a união dos 
trabalhadores! 

Realmente o valor 0,17€ / dia 

é muito próximo de ZERO! 
 

Este é o valor que a 

SCOTTURB entende 

que vale o trabalho 

dos trabalhadores da 

SCOTTURB para 2020, enquanto 

todos os trabalhadores do Setor 

Privado de Passageiros receberam 

25€ de aumento em janeiro de 

2020!  
 

A FECTRANS apresentará à empresa 

as propostas que resultarem da vontade dos trabalhadores, serão estes que determinarão o futuro da 

venda da sua força de trabalho!  

Um profissional tem de ser compensado pelo seu trabalho, não vive de autocarros novos! 
 

Participa no Plenário! Está nas nossas mãos! 

É necessário o aumento do salário! 

Sindicalizado no STRUP / FECTRANS estamos mais protegidos 

Plenário dia 08 de fevereiro, 20h,30 nos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra . 
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