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A Culpa é sempre das “Greves” 

Mas, E quando Não É? 

 

Quando os trabalhadores reivindicam os seus direitos plenamente comtemplados nos seus Acordos de 

Empresa como nos Regulamentos de Trabalho, vem logo a frase magistral “ESTÃO SEMPRE EM 

GREVE”, mas quando as empresas não cumprem, por incapacidade e incompetência na gestão das 

suas actividades, essas mesmas situações nunca são culpa de ninguém, é tudo circunstancial. 

 

Mas, nem sempre se passa assim, como é o caso das empresas que fazem o transporte diário de 

passageiros entre as margens do rio Tejo, Transtejo e Soflusa, ambas com falta de profissionais para 

completar as tripulações, na Transtejo o caso ainda é pior, além da falta de profissionais é a questão da 

falta de meios, normalmente são necessários 8 navios para efectuar o serviço público de passageiros, 

passamos a exemplificar 1 Navios na Carreira da Trafaria, 2 navios na Carreira do Seixal, 2 Navios na 

carreira do Montijo e 3 navios na carreira de Cacilhas, isto é o normal e, o que se vai passar dia 

19/09/2022 é ridiculamente o contrário, somente 4 navios com a expectativa de ser só 3, 1 Seixal, 1 

Montijo e 2 ou 1 em Cacilhas, isto é a completa desorganização da estrutura Administrativa da 

Empresa, há vários anos que andamos a alertar para estas consequências, deste desmazelo 

organizativo.  

 

Mas, a culpa é das GREVES, desde o início do ano nas duas empresas já foram suprimidas 

administrativamente mais de 4500 carreiras, nos períodos de Greve não ultrapassou as 500. 

 

Nesta situação começamos a levar as questões de segurança para outro plano, não havia navios a terem 

os diversos certificados prorrogados por tempo que não o sabemos, navios que já deviam ter ido aos 

estaleiros como manda a DGRM, nos seus regulamentos que é de 2 em 2 anos, os navios devem a 

docar a uma doca seca para fazer vistoria ao casco submerso, mas não, pedem as prorrogações 

constantes com o consentimento da própria DGRM, o que nos poderia levar a outras questões 

jurídicas, navios com metade dos instrumentos de governo apagados, com enormes buracos nos 

flutuadores entre outras situações de falta manutenção, não por culpa dos trabalhadores da manutenção 

que fazem todo o tipo de esforços para manter os actuais navios operacionais, mas por culpa do 

CA/TTSL, que com a previsão da chegada dos novos navios descurou toda a outra manutenção, 

mesmo em relação aos novos navios ainda falta mais de metade do necessário à sua respectiva 

operacionalidade, como por exemplo, as estações de carregamento,     

 

Depois vem o CA/TTSL comunicar à opinião pública que a culpa é das Greves – RIDICULO, numa 

tentativa de virar a opinião pública contra os trabalhadores, com gastos e despesas estranhas, foram 

construídas na antiga doca da Lisnave instalações de apoio aos novos navio e sua manutenção de quase 

2 milhões de Euros e depois esquecem-se de contratar o fornecimento de electricidade, mais uma vez - 

RIDICULO 

 

Todos os trabalhadores do Grupo da Transtejo têm uma devoção e dedicação à empresa, com o seu 

profissionalismo, sem esse profissionalismo a empresa ainda estaria pior. 

 

Pedimos a divulgação a possa interessar 

 

 Direcção STFCMM 


