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defende os teus direitos

INTERVIR E LUTAR PARA DEFENDER DIREITOS
Perante a posição das administrações das empresas do sector 
privado rodoviário de passageiros da Área Metropolitana de 

Lisboa, em não carregar os passes de reformados e familiares, 
o STRUP/FECTRANS entende os direitos têm de se manter e 

iremos lutar pela sua reposição.

O QUE JÁ FOI FEITO!

Sobre esta matéria, no âmbito da 
FECTRANS, participámos numa reunião 
com os responsáveis da TML/AML, no qual 
foi armado por estes o seguinte:

Ü Relativamente à reciprocidade para 
os trabalhadores no activo, está 
garantido nas empresas onde antes 
ex i s t i a ,  e s tando - se  agora  a 
desenvolver os procedimentos 
técnicos para garantir o direito.

Ü Relativamente aos reformados e 
familiares, foi reconhecido que é um 
direito adquirido, mas entendem, no 
entanto, que essa é uma obrigação 
das empresas as que estavam 
vinculados, mas assumiram todas a 
disponibilidade para implementar as 
medidas técnicas necessárias e toda 
a abertura para discutirem com as 
em p r e s a s ,  d e s d e  q u e  e s t a s 
manifestem essa vontade, as formas 
de garantir a manutenção desse 
direito.

No seguimento desta informação, 
divulgada em comunicado da FECTRANS do 
passado dia 16 de Novembro, fomos 
informados que foi delegada na ANTROP 
a discussão deste tema com a TML, mas 
a associação patronal informou que já foi 
feito o pedido, mas ainda não se realizou 
a reunião.

Tendo em conta o período festivo que se 
vive, esperamos até ao final da primeira 
semana de Janeiro por uma resposta 
sobre este assunto e caso não a 
tenhamos, é altura de passar a acção em 
defesa dos direitos dos trabalhadores e 
reformados.

O problema só não tem solução rápida 
se não houver vontade de resolver o 
assunto que tem que ser tratado entre 
a ANTROP e a TML/AML, tendo esta 
última já manifestado disponibilidade 
para o resolver.

SINDICATO FORTE!
é

TRABALHADOR FORTE!

Junta-te ao
STRUP/FECTRANS
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