
 

AOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO SECTOR PRIVADO 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, ONDE SE APLICA O CCTV 
 
 

ENTREGUE PRÉ-AVISO DE GREVE PARA: 
20 de Setembro e 1 de Outubro 

 
Estas 3 organizações apresentaram uma proposta comum à ANTROP e não 
tiveram nenhuma resposta que viesse ao encontro da mesma, pelo que, tal como 
tinha sido anunciado, foi hoje entregue o seguinte pré-aviso de greve à ANTROP 
e às empresas do grupo TRANSDEV: 
• Das 03h00m dos dias 20 de Setembro de 2021 e as 03h00m do dia 

21 de Setembro de 2021 e das 03h00m de dia 1 de Outubro de 2021 
às 03h00m do dia 02 de Outubro de 2021, em todas as empresas 
em que se apliquem CCTVs – Contratos Colectivos de Trabalho que 
são subscritos pelas diversas organizações – FECTRANS, STRUP, 
SITRA e SNM; 

• Nas empresas atrás referidas, o aviso prévio de greve abrange 
todos os trabalhadores das mesmas, independentemente 
convenção colectiva que se aplique. 

 
A acompanhar este pré-aviso de greve, enviámos à Associação Patronal uma 
carta conjunta, em que reafirmamos a nossa proposta de 4 pontos e transmitimos 
que: 
“Conjuntamente informamos a ANTROP que havendo uma proposta 
conjunta, não aceitamos a partir deste momento, qualquer discussão 
dos quatro pontos da proposta comum, de forma bilateral e só o 
faremos numa mesa conjunta das organizações proponentes.” 
 
Nessa carta, manifestámos que, nos termos atrás referidos, teremos total 
disponibilidade para reunir quando a ANTROP quiser, para se discutir a proposta 
que foi apresentada em 28 de Julho, que recordamos que é a seguinte: 
1. O aumento imediato do salário base do motorista para 750€; 
2. Que o salário dos demais trabalhadores tenha uma actualização na 

mesma percentagem; 
3. Haja uma actualização do subsídio de refeição nos mesmos termos 

percentuais do aumento do salário do motorista; 
4. Se proceda à redução do intervalo de descanso para o máximo de 

2 horas. 
 
 
VAMOS EM UNIDADE LUTAR PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS 
 
Lisboa, 02 de Setembro de 2021 
 
FECTRANS * SITRA * SNM 


