
Nos dias 20 de Setembro e 01 de Outubro, está marcada uma luta no sector privado rodoviário de 
passageiros, com as seguintes reivindicações comuns;

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 (nas 
empresas onde o intervalo é maior).

Esta greve abrange as empresas onde se aplica o CCTV – Contrato Colectivo de Trabalho, sejam ou não 
filiadas na ANTROP. No entanto foi entregue também pré-avisos de greve em empresas que têm AE´s, 
mas onde os trabalhadores também lutam pela valorização dos salários e que não têm tido respostas 
das entidades patronais. (Lista no verso do comunicado).

Nota: Na Rodoviária de Lisboa, as greves serão no dia 20 e 21 de Setembro e 01 de Outubro.

CADA UM(A) DÁ MAIS FORÇA À LUTA
É com a unidade de TODOS os trabalhadores que obrigaremos os patrões do sector a aceitarem a nossas 

reivindicações, que tem à cabeça o aumento do salário 

base.

Muitos trabalhadores do sector privado rodoviário de 

passageiros têm hoje um salário base igual ao SMN – 

Salário Mínimo Nacional e os que auferem um pouco acima 

deste salário, se não conseguirmos que, de imediato, o 

salário base passe para 750�, num curto espaço de tempo 

passarão todos a auferir salários mínimos.

Não basta os patrões dizerem que são os primeiros a dizer 

que não querem um sector de Salário Mínimo, mas para que 

isso aconteça é preciso que o salário base cresça para o 

valor que propomos, para no próximo ano negociarmos 

novo valor que que acima do que o governo tem anunciado 

para 2023.

Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em: www.fectrans.pt

FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações

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

Comunicado nº 04 de 13 Setembro

SINDICALIZA-TE

Nos dias 20 de Setembro e 1 de Outubro

LUTA PELO AUMENTO DO TEU SALÁRIO



Ü A. da Costa Reis

Ü A. Giromundo

Ü A. Nogueira da Costa

Ü AGT-BUS

Ü Albano Esteves Martins

Ü Alfredo Farreca

Ü António Aug. Santos

Ü António Silva Cruz

Ü António Prazeres Silva

Ü Arriva Portugal

Ü ATFundão

Ü Auto Viação de Melgaço

Ü Auto Viação do Minho

Ü Auto Viação do Tâmega

Ü Auto Viação Feirense

Ü Auto Viação Landim

Ü Auto Viação Murtosa

Ü Auto Viação Pacense

Ü AVAveiro

Ü Barquense

Ü Barraqueiro Transportes

Ü Caima Transportes

Ü Empresa Alfandeguense

Ü Empresa Berrelhas

Ü Empresa de Transp. 
Courense

Ü Empresa de Transp. 
Gondomarense

Ü Empresa de Transp. 
Luísa Tódi

Ü Empresa Hot. do Gerês

Ü Empresa Viação 
Barranquense

Ü Esteves, Braga e Andreia

Ü ETAC

Ü EVA

Ü Fatimacar

Ü Frota Azul - Algarve

Ü Henrique Leonardo da 
Mota

Ü Intercentro

Ü Internorte

Ü Isidoro Duarte

Ü J. Espirito Santo

Ü Joaquim da Costa 
Ferreira

Ü Joaquim Martins da 
Fonseca

Ü José Alves

Ü Litoral Norte

Ü Maia Transportes

Ü Manuel Pacheco e Cª.

Ü Marques, Ldª

Ü Martin

Ü Minhobus

Ü Moreira, Gomes e 
Costas

Ü Mundial Turismo

Ü Ovnitur

Ü PXM

Ü RBI

Ü RBL

Ü REDM

Ü RENEX

Ü Resende

Ü Ribatejana Verde

Ü RL - Rod. de Lisboa

Ü RMTEJO

Ü RNExpressos

Ü Rodoamarante

Ü Rodolezíria

Ü Rodonorte

Ü Rod. do Alentejo

Ü Rod. do Lis

Ü Rod. do Oeste

Ü Rod. do Tejo

Ü Salvador Alves Pereira

Ü Scotturb

Ü Sequeira, Lucas, 
Venturas 

Ü Soc. Transporte 
Carrazeda e Vila Flor

Ü Transcunha

Ü Transdev Douro

Ü Transdev Mobilidade

Ü Transdev Norte

Ü Translagos

Ü Transviagens

Ü TUFamalicão

Ü TUGuimarães

Ü Turexpresso

Ü Turispraia

Ü TUSanto Tirso

Ü TUVila Real

Ü União de Satão e Aguiar 
da Beira

Ü União Transp. Carvalhos

Ü UTS

Ü Vale do Ave

Ü Valpibus

Ü Viag. Prog. Or e 
Esposende

Ü Vimeca

Ü Viúva Monteiro

Empresas abrangidas pelos pré-avisos de greve
Quem tem direito a fazer greve?

O direito à greve, consagrado na Constituição da 
República Portuguesa, é um direito de todos os 
trabalhadores, independentemente da natureza 
do vínculo laboral que detenham, do sector de 
actividade a que pertençam e do facto de serem 
ou não sindicalizados.

Pode um trabalhador não sindicalizado ou um 
trabalhador liado num sindicato aderir à greve 
declarada por um outro sindicato?

Pode, desde que a greve declarada abranja a 
empresa ou sector de actividade bem como o 
âmbito geográco da empresa onde o trabalhador 
presta a sua actividade.

Deve o trabalhador avisar antecipadamente a 
entidade empregadora da sua intenção de 
aderir a uma greve?

Não, o trabalhador, sindicalizado ou não, não tem 
qualquer obrigação de informar o empregador de 
que vai aderir a uma greve, mesmo no caso deste 
lho perguntar.

E depois de ter aderido à greve, tem que 
justicar a ausência?

Os trabalhadores não têm que proceder a 
qualquer justicação da ausência por motivo de 
greve.

O dia da greve é pago?

Não. A greve suspende, no que respeita aos 
trabalhadores que a ela aderirem, as relações 
emergentes do contrato de traba lho, 
nomeadamente o direito à retribuição e, 
consequentemente, o dever de assiduidade.

A antiguidade do trabalhador é penalizada?

Não. O direito à greve não prejudica também a 
antiguidade do trabalhador, designadamente no 
que respeita à contagem do tempo de serviço.

O empregador pode por qualquer modo coagir o 
trabalhador a não aderir a uma greve ou 
prejudicá-lo ou discriminá-lo pelo facto de a ela 
ter aderido?

Não. É absolutamente proibido coagir, prejudicar 
e discriminar o trabalhador que tenha aderido a 
uma greve. Os actos do empregador, que 
impliquem coacção do trabalhador no sentido de 
não aderir a uma greve e/ou prejuízo ou 
discriminação pelo facto de a ela ter aderido, 
constituem contra-ordenação muito grave e são 
ainda punidos com pena de multa até 120 dias 
(art.º 540.º e 543.º do CT, respectivamente).

TODOS PODEM FAZER GREVE!
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