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FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações

Aos trabalhadores do Sector Rodoviário de Mercadorias

DE QUEM TRABALHA!
Comunicado nº 02/2022

de 30 Março

Os trabalhadores também são afectados pelo:

AUMENTO DO CUSTO DE VIDA
Neste momento em que se verifica um brutal 
crescimento do custo de vida, em que os 
donos das empresas se movimentam, é bom 
lembrar que os trabalhadores também são 
afectados e muito, pelo aumento dos preços.

Se é verdade que houve uma actualização 
sa lar ia l  na mesma percentagem do 
crescimento do SMN – Salário Mínimo 
Nacional, há, no entanto, outras rubricas que 
não são actualizadas desde 2019,

Com o mesmo valor de 2019/2020 
continuam o Subsídio de Refeição e 
Ajudas de Custos e com eles, os 
trabalhadores do sector têm que fazer face 
aos custos de 2022 que têm crescido e 
muito.

IMPÕE-SE 
A NEGOCIAÇÃO

As associações patronais ANTRAM e 
ANTP que se têm movimentado 

ultimamente na defesa dos seus interesses, 
são as mesmas que não responderam às 

propostas que lhe foram apresentadas para a 
revisão do CCTV – Contrato Colectivo de 

Trabalho Vertical.

Não vamos desistir deste direito e estamos a 
accionar todos os mecanismos legais para 
exercer o direito à negociação colectiva, 

mas será a intervenção dos 
trabalhadores que, em último caso, 

obrigará as associações 
patronais a negociarem.

O CCTV É PARA DEFENDER E MELHORAR

A posição dos sindicatos da FECTRANS – 
STRUP e STRUN – é de que o CCTV é 
para defender e melhorar.

No acordo de 2018 e no de 2019, houve 
matérias que ficaram aquém daquilo que 
defendemos, pelo que temos insistido na 
melhoria de algumas cláusulas, mas 
sempre com o mutismo ou fuga à 
negociação por parte das associações 

patronais.

Entretanto, fomos confrontados com 
um processo em tribunal por parte de 
uma das organizações que assinou o 
CCTV, no sentido de declaração da 
nulidade de algumas cláusulas, no 
qual foram constituídas réus todas as 
r e s t a n t e s  q u e  a s s i n a r a m  a 
convenção colectiva.

Porque  sabemos  bem o  que 
assinámos, entendemos que o 

caminho é de melhorar as cláusulas e 
não as extinguir, até porque isso 
s i g n i fi c a r i a  o  fi m  d e  a l g u m a s 
remunerações importantes, deixando 
os trabalhadores dependentes do livre 
arbítrio dos patrões.



CARGAS E DESCARGAS
Depois de uma importante vitória 
sindical de conseguindo que esta 
matéria fosse consignada em lei, em 
que as tarefas de cargas e descargas, 
salvos as excepções previstas no 
CCTV, não são tarefas dos motoristas, 
vericam-se evoluções positivas, mas 
regista-se também que há ainda muito 
para fazer.

Os direitos defendem-se com o seu 
exercício, pelo que os trabalhadores 
têm uma palavra a dizer, desde logo 
com a denúncia das situações onde é 
exigido que continuem a fazer essas 
tarefas, mas também resistindo às 
imposições de ordens ilegais e 
penalizadas pela legislação.

Vamos solicitar uma reunião com a 
ACT – Autoridade para as Condições 

de Trabalho para fazer o balanço 
da aplicação da legislação e 

simultaneamente 
identicar os locais 
onde a mesma não 

é cumprida.

ESCLARECER E MOBILIZAR

Os Sindicatos da FECTRANS – STRUP 
e STRUN – estão a desenvolver 
contactos com os trabalhadores e em 
Abril realizar-se-ão plenários nas 
empresas e nas regiões, de modo a 
discutir o processo de revisão do 
CCTV e quais as linhas de intervenção 
sindical.

DÁ MAIS FORÇA ÀS TUAS 
REIVINDICAÇÕES

Sindicaliza-te nos sindicatos da 
FECTRANS/CGTP-IN
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