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Aos trabalhadores da Transtejo e Soflusa

NA UNIDADE A FORÇA
DE QUEM TRABALHA!

Comunicado 04 Março 2021

NEGOCIAÇÃO COLECTIVA É UM DIREITONEGOCIAÇÃO COLECTIVA É UM DIREITO
No passado dia 25 de Fevereiro, os Sindicatos da FECTRANS que representam
trabalhadores da Transtejo e So�usa, �zeram a entrega de um documento a exigir o
começo das negociações para a revisão dos Acordos de empresa para o ano 2021,
conforme �cou estipulado na última reunião com os membros do CA e DGP das
revisões dos AE de 2020.

Sabendo nós que já foram iniciadas outras negociações dentro da tutela sectorial, sentem as
organizações uma desconsideração em relação aos trabalhadores da parte fluvial, esperamos
com esta acção que sejamos convocados, o mais breve possível.

Com este acto de contestação sobre a inoperância do CA/TTSL, vimos forçar as
convocatórias para o começo das negociações, deixando claro que os trabalhadores não
estão nada satisfeitos com este “ deixar andar “, também promovido pelo próprio
governo e Ministério das Finanças como pela tutela sectorial.

A Empresa tem-se escudado na questão da
pandemia e da Lei do OE 2021 para não
convocar os Sind ica tos e in ic ia r as
negociações.

Nesta reunião as estruturas Sindicais ficaram
de apresentar até Novembro de 2020 as suas
propostas de revisão para 2021, que foram
todas entregues dentro do prazo acordado
para esse efeito.

Unidade e mobilização, porque este
ano vamos precisar de força para
levarmos a bom porto os nossos
direitos e as nossas justas aspirações.

Por úl t imo, apelamos a todos os
trabalhadores, todos os trabalhadores que
cumpram as normas da DGS, para
p r o t e g e r e m a s u a s a ú d e , m a s
simultaneamente exijam da administração
que cumpra também com essas normas e
implemente todas as medidas de
protecção dos trabalhadores e utentes.
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