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                                                                                  AOS TRABALHADORES DA SCOTTURB 

O trabalho suplementar dá jeito a quem? 

Esta é uma das questões que se pode colocar enquanto os trabalhadores se submetem a horários 

completamente desumanos. 

A SCOTTURB tem feito uma aposta na degradação salarial enquanto vai aumentando o número de horas 

nas chapas de serviço. Antigamente era possível aferir através das chapas que estão afixadas, o número 

de horas, as variáveis, o nº de horas que essa chapa pagava em subsídio de agente único, os tempos para 

preparação da viatura e etc.  

Por que motivo essa forma transparente desapareceu das chapas? Estas e muitas outras perguntas que 

poderíamos fazer! 
 

O Subsídio de Agente Único 25% sobre o valor da hora normal, com pagamento mínimo de 4 horas de 

trabalho diário naquela situação. Recebes nas férias, subsídio de férias e subsídio de natal.  

Não foi sempre assim! Esse foi um dos resultados da luta dos trabalhadores desta empresa. 
 

Mas falemos das variáveis que complementam o salário, nomeadamente o número de horas em tempo 

suplementar e a formula de pagamento (valor hora) consagrada no AE SCOTTURB_FESTRU (atual 

FECTRANS) (25%, 50%, 75%). Por que não recebes nas férias e no subsídio de férias?  Por que 

não recebes no subsídio de natal? 
 

O trabalho noturno é remunerado com acréscimo de 25% em relação à remuneração a que dá direito o 

trabalho equivalente prestado durante o dia. Por que não recebes nas férias e no subsídio de férias?  

Por que não recebes no subsídio de natal? 
 

A prestação de contas é tempo de trabalho, então porque prestas contas fora do Período Normal de 

Trabalho? 

Está na hora de dizer Basta! O teu esforço está a servir para reduzir postos de trabalho e encher os bolsos do 

teu patrão! 

Plenário Geral de Trabalhadores 
Convocam-se os trabalhadores da SCOTTURB, a comparecer no plenário de trabalhadores 

a realizar no dia 25 de fevereiro,  pelas  20,30 horas na Casa Sindical em Rua Padre 

Manuel da Nóbrega 1 – 3,  Algueirão Velho 

Com a seguinte ordem de trabalhos; 

1) Situação Político Social da empresa; 
2) Diversos 

DEFENDE o DIREITO  à CONTRATAÇÃO  COLECTIVA 
 

Acompanha a atividade do sindicato e comissão sindical em: 

www.strup.pt                      S.T.R.U.P      e              comissãosindicalscotturb    no         Facebook 

http://www.strup.pt/

