
Os trabalhadores das empresas privados rodoviárias de 
transportes de passageiros, indicadas no último comunicado da 
FECTRANS, paralisam entre as 03h00m de dia 20 de Setembro 
(segunda-feira) e as 03h00m do dia seguinte e para isso basta 
não comparecer no local de trabalho, a não ser que integre os 
piquetes de greve.

Alguns trabalhadores estão a informar os sindicatos de que 
nalgumas empresas se começa a falar na obrigação de serviços 
mínimos e relativamente a isso temos a informar o seguinte:

Ø Há um despacho do governo a fixar serviços mínimos 
apenas para as empresas filiadas na ANTROP que 
possuem carreiras de serviço público concessionado à 
realização de transporte escolar que no âmbito do pré-aviso 
das 3 organizações, desde logo exclui as empresas do 
grupo Transdev, com excepção da AVA que continua filiada 
e de todas as empresas a quem foram entregues pré-avisos 
próprios – Litoral Norte * Ovnitur * Joaquim Costa 
Ferreira * Maia Transportes * Rodoamarante * 
Transviagens e Vale do Ave * Viagens Progresso de Ofir 
e Esposende * UTS * Mundial Turismo * TUVR * EVA * * RL * Martin * Rodolezíria * RMTejo * 
Caima * ETAC * MinhoBus * RBL *REDM * RBI * Tansdev Douro * Transdev Interior * Transdev 
Mobilidade * Transdev Norte * REN * RENEX * TUF * TUST e demais empresas da Transdev 
com excepção da AVA

Ø Nesse despacho é dito que no âmbito dos serviços mínimos fixados “Devem ser observados os 
percursos habituais das carreiras que prestam o serviço público de transporte escolar, 
conforme se encontram previstos.

Ø Este despacho exclui qualquer carreira de transporte normal, mesmo que sirva uma escola, 
refere-se apenas às carreiras que foram concessionadas única e exclusivamente para 
transporte escolar. Quantas são e em que horários? Não sabemos e por isso foi pedida esta 
informação à ANTROP.

Ø Sem esta informação, as organizações não poderão nomear trabalhadores para qualquer 
serviço mínimo até 24 horas antes do início da greve (03 horas de domingo dia 19), nem 
podem analisar se as mesmas se enquadram naquilo que devem ser os serviços mínimos previstos 
na lei.

Ø Não podendo os sindicatos exercer o que está previsto na lei de nomear trabalhadores, torna-se 
ilegal qualquer nomeação que as administrações das empresas venham a fazer, contudo, 
nunca só o podem fazer nas 24 horas que antecedem o início da greve.

Ø Perante isto e sem que haja nova informação dos sindicatos, os trabalhadores indicados 
ilegalmente para serviços mínimos têm toda a legitimidade para recusarem qualquer serviço entre 
as 03h00m do dia 20 de Setembro (segunda-feira) e as 03h00m do dia seguinte, porque a greve 
suspende o contrato de trabalho durante aquele período em que a entidade patronal deixa de ter 
direito disciplinar sobre o trabalhador.

DEFENDER AS REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES É EXERCER O DIREITO À GREVE 
PELA VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS E REDUÇÃO DOS INTERVALOS DE DESCANSO. 
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 05 de 17 Setembro

PROCEDIMENTOS DURANTE A GREVE


	Página 1

