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FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações
Aos trabalhadores do Sector Rodoviário de Mercadorias

Comunicado nº 05/2022 de 07 Novembro

JUNTOS
temos mais

F O R Ç A

VALORIZAR OS PROFISSIONAIS 
DO SECTOR

No mesmo sentido dos últimos 
anos, é preciso continuar a 
valorizar os profissionais do 
sector do transporte rodoviário 
de mercadorias, através dos 
salários e outras remunerações, 
combatendo a 
desregulamentação dos horários 
de trabalho e caminhar para a 
sua redução, assim como 
garantir o cumprimento da 
legislação no que se refere às 
Cargas e Descargas.

Esta foi a mensagem dos 
trabalhadores nos plenários já 
realizados, que exigiram do seu 
sindicato de classe, que se 
defenda e melhore o CCTV, que 
se valorizem os salários e outras 
remunerações, garantindo-se, no 
mínimo, o princípio hoje 
existente de actualização anual 
dos salários, sem prejuízo da 
negociação anual.

Os trabalhadores não podem ser 
a peça mais barata do camião!

PAGAR PARA 
TRABALHAR?

O brutal aumento do custo de vida em 

Portugal e na Europa, coloca a 

necessidade de se actualizarem as 

remunerações que visam fazer face aos 

custos com alimentação e estadia.

Esta situação é mais grave para quem tem 

que fazer transportes fora do País, que vê 

reduzido os seus rendimentos, porque 

tem que pagar custos Europeus, com 

salários de Portugal, que são 

mais baixos.

NEGOCIAÇÃO DO CCTV
Decorrem com regularidade reuniões com a ANTRAM, 
onde se têm discutido várias cláusulas do CCTV, 
faltando chegar de uma forma objectiva às matérias 
salariais.

Está na altura da sua abordagem, a partir daquilo que 
os trabalhadores têm garantido pelo actual CCTV, que é 
no mínimo, a percentagem de actualização igual ao 
crescimento do SMN, que o governo já assumiu ser 
7,8%, mas achamos que é altura de valorizar mais o 
salário base.

A inação de Outubro foi de 10,2%, valor superior ao 
da actualização salarial em Janeiro deste ano, pelo que, 
na prática, os trabalhadores estão a ter um corte nos 
seus salários.

E como já defendemos, é urgente a valorização das 
a judas  de  custo ,  como é  rec lamado pe los 
trabalhadores, que têm que pagar custos de 2022, com 
ajudas de custo de 2020 e os preços, hoje, são muito 
superiores.

Valorizar os prossionais do sector é uma medida 
determinante para xar os trabalhadores e combater 
a falta de prossionais que todos reconhecem e isso 

faz-se através do salário!

A próxima reunião com a 
ANTRAM, é no próximo dia 9, 

de tarde!

Nos próximos dias o 
STRUP/FECTRANS vai estar 

em vários locais, onde se 
concentram trabalhadores, 
para informar e discutir, o 

que fazer!
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