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Reunião com a TML

RECIPROCIDADE NO TRANSPORTE
A FECTRANS reuniu hoje, com a TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, onde se 
discutiram os problemas resultantes na implementação do sistema da Carris 
Metropolitana, assim como a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, em particular a 
reciprocidade no transporte.

DIREITOS DOS TRABALHADORES

Da parte da TML foi informado que, está 
acordada com as empresas do âmbito 
da Carris Metropolitana (Alsa/Tódi * TST 
* RL *Alvorada), com a Carris, ML – 
Metropolitano de Lisboa e 
Transtejo/Soflusa, a criação de um 
passe com um perfil próprio no âmbito 
destas empresas, de modo permitir a 
manutenção da reciprocidade no 
transporte por parte dos trabalhadores.

Está a trabalhar-se nas questões 
técnicas para a implementação deste 
passe, havendo como objectivo o 
próximo dia 1 de Janeiro, no máximo 
durante o primeiro trimestre do ano que 
vem.

A TML informou que continuam a 
discutir com os restantes operadores, 
mas ainda sem resultado, com o 
objectivo de alargar esta medida.

DIREITOS REFORMADOS E FAMILIARES

A FECTRANS questionou relativamente ao direito 
ao transporte por parte dos familiares dos 
trabalhadores, pensionistas e reformados das 
empresas que integram a Carris Metropolitana, de 
viajarem no âmbito geográfico das respectivas 
empresas.

Reconhecendo que é um direito adquirido, 
entendem, no entanto, que essa é uma obrigação 
das empresas as que estavam vinculados.

Asseguram toda  a  d ispon ib i l i dade  para 
implementar as medidas técnicas necessárias e 
toda a abertura para discutirem com as empresas, 
desde que estas manifestem essa vontade, as 
formas de garantir a manutenção desse direito.

Relativamente aos familiares dos trabalhadores do 
activo a posição é a mesma relativamente aos 
reformados.

Nas empresas fora do âmbi to da Carr is 
Metropolitano, serão essas empresas que têm que 
garantir esse direito

DEFENDER O INTERESSE DOS TRABALHADORES - Relativamente aos trabalhadores do 
activo, com a informação hoje prestada, deu-se um salto importante na defesa dos seus 
direitos, embora se mantenha a reivindicação de alargamento deste direito a todos os 
operadores da AML – Área Metropolitana de Lisboa.

Os trabalhadores deram força a esta reivindicação através de um abaixo-assinado dinamizado pelos 
Sindicatos da FECTRANS, que encontrou aqui já uma resposta, mas é preciso continuar a luta!

Relativamente aos reformados e familiares, vamos voltar a pressionar as respectivas empresas, 
desenvolvendo as lutas que forem necessárias para garantir este direito.

Os trabalhadores, familiares, pensionistas e reformados, têm que manter os seus direitos e, nesse 
sentido, as empresas têm que assumir as suas obrigações e negociarem com a TML a forma 
como eles são garantidos.

Vamos à luta na defesa dos interesses dos trabalhadores!

DÁ FORÇA ÀS

TUAS REIVINDICAÇÕES
nos sindicatos
da FECTRANS/CGTP-IN


	Página 1

