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DECLARAÇÃO 
 

 

I 
Os desenvolvimentos verificados após a última reunião, realizada no passado 
dia 12 de junho, demonstram a que a posição e declaração da FECTRANS, 
consubstanciada na declaração que se anexou à respetiva ata, se mantém 
atualizada. 
 

II 
Tendo em conta, que na primeira reunião deste processo de conciliação na 
DGERT, onde ficou assumido que a base de trabalho para a negociação em 
curso, é o CCTV assinado entre a FECTRANS e a ANTRAM, publicado no BTE 
n.º 34/2019 de 15 de setembro, que abrange actualmente todos os 
trabalhadores e empresas através da Portaria de Extensão nº 287/2018 de 
24 de outubro, com excepção do(a)s filiados(a)s nas associações que 
deduziram oposição ao mesmo. 
 

III 
Este processo, que visa rever um texto que responsabiliza a FECTRANS e a 
ANTRAM  decorre no âmbito de uma conciliação que não foi requerida por esta 
Federação, mas que aceitamos no contexto da nossa intervenção em defesa 
dos interesses de classe dos trabalhadores, o que implica que todos 
presentes neste processo, conheçam, se estamos a fazer uma discussão na 
base dos mesmos pressupostos negociais, pelo que se requer da ANTRAM e 
do MIH que clarifiquem qual a sua posição, face ao que tem sido afirmado e 
noticiado na comunicação social. 
 

IV 
Pela nossa parte, entendemos que os acordos são para cumprir em todos os  
aspectos, pelo que não deixaremos de avaliar todo este processo à luz do 
cumprimento do CCTV em vigor, posto em causa por diversas empresas que 
estão obrigadas a cumpri-lo, assim como, no estrito cumprimento do 
protocolo negocial de 17 de maio de 2019, no qual para além de matérias de 
expressão pecuniária, se assumem outros compromissos entre os quais, a 
obrigação de negociar a revisão do CCTV, sem prejuízo do aumento dos 
Salários previstos para outubro de 2019, conforme determina o conteúdo da 
Convenção Colectiva em vigor. 
 

V 
Reiteramos, que este processo de conciliação - que não requeremos, mas 
aceitamos - tem que ser efectivamente um espaço de discussão, debate e 
negociação, com vista à obtenção de um acordo que reveja no actual CCTV 
aquilo que as partes acordarem, que se traduza na melhoria das condições de 
trabalho daqueles que laboram no sector e que durante cerca de 20 anos 
foram confrontados com a fuga permanente à negociação colectiva, num 
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quadro de degradação das condições de trabalho, que apenas penalizou os 
trabalhadores, vítimas da concorrência desleal e desregrada que se instalou  
 
no sector, em que a pressão para baixar remunerações foi o método utilizado 
para construir os melhores preços, com vista à obtenção de mais lucros. 
 

VI 
Para que isso possa ser feito de uma forma célere, respeitando os prazos 
acordados, é necessário que todos nos concentremos no debate e negociação 
das diversas propostas, caso contrário estaremos a defraudar as 
expectativas dos trabalhadores que laboram no sector e que exigem dos seus 
representantes uma intervenção na defesa das suas reivindicações, pelo que 
não poderemos aceitar posições de adiamento ou de dilação da discussão, por 
parte dos nossos interlocutores neste processo. 
 

VII 
Já apresentámos propostas de revisão do clausulado geral, no sentido de o 
melhorar e clarificar alguns problemas já identificados no sector. O documento 
entregue na reunião de 12 de junho, na DGERT, bem como, no período que 
decorreu entre estas duas reuniões de conciliação e no âmbito da preparação 
da proposta de revisão do nosso CCTV, apresentámos propostas para a 
valorização geral das diversas rubricas de expressão pecuniária em reunião 
com a ANTRAM, das quais salientamos o crescimento da retribuição base para 
os 850 € a implementar até 1 de janeiro de 2021, para os trabalhadores 
motoristas de pesados, com acréscimos iguais para os restantes 
trabalhadores do sector. 
 

VIII 
A FECTRANS, entende que a melhoria das condições de vida e trabalho, sempre 
foi, é, e será fruto de um processo contínuo da ação organizada dos 
trabalhadores nas suas organizações de classe e o resultado da sua 
mobilização, intervenção e luta. 
 

IX 
Assim, tal como em todos os processos de negociação colectiva, a realização 
de qualquer acção de luta será determinada pelo posicionamento da 
associação patronal, ou seja, o facto de a ANTRAM ter ou não propostas que 
permitam um acordo que se traduza na valorização do trabalho e dos 
trabalhadores.  
 
Essa, da nossa parte será uma realidade quando os trabalhadores entenderem 
que estão em causa a defesa das suas reivindicações, ou quando os acordos 
não estiverem a ser respeitados, no qual se inclui o compromisso de negociar, 
o que significa ter posições que permitam chegar a um acordo e não no sentido 
de arrastar a negociação sem qualquer eficácia. 
 
 
 
Lisboa, 15 julho 2019  


