
 

   

AOS TRABALHADORES DA EX-R.N. NO GRUPO TEJO 
 

 

Após a publicação da caducidade do A.E da Ex RN, passou a aplicar-se aos trabalhadores daí oriundos, 

o CCTV do setor de passageiros, assinado entre a Festru e a Antrop, posteriormente entre a Antrop e o 

Strup, sendo atualmente substituído pelo CCTV nº 27 de 22/07/2022 assinado entre a Fectrans e a 

Antrop, exceto em algumas matérias definidas por lei  e que se mantêm em vigor, mais concretamente 

as que definem a organização dos tempos de trabalho, de intervalo para refeição e de descanso, assim 

como a toda matéria pecuniária definida nos termos do referido ex A.E. 

Atualmente é enorme o descontentamento que reina no seio destes trabalhadores, motivado pelo valor 

vergonhoso do seu salário, igual ao SMN o qual, tal como já afirmámos, não dignifica quem o pratica, 

tendo o Strup por diversas vezes em reuniões com os responsáveis do Grupo Tejo feito sentir a 

necessidade urgente de se proceder ao seu aumento pois, é demais evidente que, o mesmo não paga, 

nem valoriza minimamente o esforço destes muitos profissionais. 

Estando o setor constantemente a sofrer alterações, não é menos verdade que, hoje o Grupo Tejo tem 

a casa praticamente arrumada, contrariamente a ontem, impondo-se um esforço na procura de soluções 

que resolvam ou minimizem este enorme problema social, tal como sucedeu na maioria das empresas 

oriundas da R.N, problema que se agravará drasticamente num futuro próximo e terá repercussões 

gigantescas, caso os seus responsáveis continuem a ignorar a sua dimensão e a “assobiar para o lado”. 

A posição do Strup que por diversas vezes foi transmitida aos responsáveis do Grupo, passa pela garantia 

do nosso total empenho na procura conjunta de soluções que desbloqueiem a situação, mas, tendo 

sempre no horizonte e como objetivo final, a valorização dos salários e a salvaguarda dos direitos. 

Porque sabemos o que vem acontecendo no setor com os trabalhadores de outras empresas, também 

oriundos da ex RN e os entendimentos a que se chegou com as suas administrações, é demais evidente 

que o acordo que vier a efetivar-se no grupo Tejo, terá de considerar sempre o aumento dos salários e 

salvaguarda de direitos, estando, no entanto, o Strup disponível para o encontro de soluções. 

É, pois, neste contexto e com esta determinação, que iremos reunir com a empresa no próximo dia 

28.09.2022, colocando na mesa as preocupações dos trabalhadores numa reunião que já esteve 

agendada várias vezes, mas a qual por dificuldades de agenda da empresa, tem vindo a ser alterada. 

Aos trabalhadores, reconhecendo a razão que lhes assiste, apelamos para que aguardem o resultado da 

reunião finda a qual, o Strup como lhe compete, marcará reuniões nos diversos locais de trabalho para 

transmitir o seu resultado e auscultá-los sobre aquelas que serão as suas decisões soberanas.                       

        - PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO!                                        -  PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS! 

    Setembro / 2022         O STRUP / FECTRANS 

O NOSSO ESFORÇO,  VALE MUITO MAIS QUE O  VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL! 


