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FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações

Aos trabalhadores do Sector Privado Rodoviário de Passageiros
DE QUEM TRABALHA!

Comunicado nº 03 de 07 Setembro

É HORA DE LUTAR

GREVES
20 de Setembro e 01 Outubro

empresas do sector privado rodoviário de passageiros

REIVINDICAMOS:
Ø O aumento imediato do salário base do motorista para 

750€;
Ø Que o salário dos demais trabalhadores tenha uma 

actualização na mesma percentagem;
Ø Que haja uma actualização do subsídio de refeição nos 

mesmos termos percentuais do aumento do salário do 
motorista;

Ø Que se proceda à redução do intervalo de descanso para 
o máximo de 2 horas.

Os trabalhadores do sector privado rodoviário 
de passageiros têm direito ao aumento dos 
seus salários e não podem aceitar que o 
futuro seja o SMN – Salário Mínimo Nacional, 
como pretende a ANTROP e a generalidade 
do patronato deste sector.

Apresentámos propostas que não obtiveram 
respostas e perante isto, terão que ser os 
trabalhadores, unidos em torno da sua 
organização sindical de classe, a mostrarem 
ao patronato do sector, que não aceitam a 
desvalorização e degradação do seu salário.

Construímos uma base de entendimento com 
outras organizações subscritoras de CCTVs 
no sector, apresentámos uma proposta 
comum e perante a falta de resposta 
avançámos com pré-avisos de greve para 
as empresas filiadas na ANTROP e do 
grupo TRANSDEV, onde se aplica o 

Contrato Colectivo, mas abrangendo 
todos os trabalhadores sem excepção.

Este pré-aviso de greve abrange os dias 20 
de Setembro e 1 de Outubro (com 
excepção da Rodoviária de Lisboa, que 
inclui também o dia 21 de Setembro).

Foram entregues pré-avisos de greves em 
empresas onde aplicam AE's com base no 
aumento dos salários e de outras 
reivindicações próprias.

VAMOS TODOS JUNTOS LUTAR PELO O 
AUMENTO DOS SALÁRIOS DE TODAS 
AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DO 
SECTOR PRIVADO RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS.

TODOS JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA

SINDICALIZA-TE
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