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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 12 de 21 Dezembro

A LUTA NÃO TERMINOU
Desde Setembro que se têm intensificado lutas com grande impacto no sector privado 
rodoviário de passageiros, com a exigência de 750€ salário base para o motorista 
(sem qualquer inclusão do Agente Único ou outra), ainda que o objectivo sejam os 
850€ até 2023 e igual percentagem para os restantes trabalhadores, assim como a 
redução do intervalo para o máximo de duas horas.

O patronato organizado na ANTROP e a TRANSDEV responderam com proposta de 10€, 
ficando muito aquém daquilo que é reivindicado e que não altera a realidade dos salários 
do sector serem absorvidos pelo SMN – Salário Mínimo Nacional, ou ficarem cada vez 
mais próximo.

Esta luta não terminou e será retomada se na reunião de dia 17 de Janeiro com a 
TRANSDEV esta não avançar nas suas propostas, assim como se a ANTROP 
mantiver a sua posição actual, já que não marcou nenhuma reunião, apesar de 
transmitir que o iria fazer.

CONTINUAR A AMPLIAR A UNIDADE NA ACÇÃO

Com o argumento da pandemia e das transformações que se estão a vericar com 

os concursos de concessão em curso no sector, o patronato insiste em 

propostas de baixos salários.

Perante este posicionamento e a manutenção dos baixos salários, os 

trabalhadores, para inverter esta situação, terão que continuar mobilizados 

para a qualquer momento, desenvolverem novas formas de luta, sem as quais 

não haverá a melhoria das condições de vida e trabalho.

Em cada local de trabalho/empresa, o caminho é o reforço da mobilização para a 

luta em defesa dos interesses de classe dos trabalhadores.

A FECTRANS deseja aos trabalhadores do sector 
privado rodoviário de passageiros e seus 

familiares, votos de Boas Festas e um Ano Novo de 
concretização de todos os desejos e com mais 

conquistas sociais e laborais


	Página 1

