
 

 

 

AOS TRABALHADORES DA TST LOTE 4 

A EMPRESA ALSA NO MUNDO E EM PORTUGAL 

A ALSA é uma empresa de autocarros de transporte de passageiros 

e mercadorias, fundada e sediada em Espanha, com mais de cem 

anos,  está integrada no grupo National Express  que opera em 

vários países entre os quais Portugal. Em termos globais tem uma 

faturação de 638,2 milhões de euros, 306 milhões de passageiros, 

14560 trabalhadores e 4495 autocarros. 

Recentemente em Portugal, a ALSA, no âmbito dos concursos obrigatórios para exploração das 

concessões de transporte publico de passageiros, ganhou o lote nº4, anteriormente atribuído à 

Transportes Sul do Tejo (Setúbal Palmela, Montijo Moita e Alcochete) e o lote nº 2 no Porto que 

abrange os concelhos de Gondomar Valongo Santo Tirso e Porto 

Este novo operador vai iniciar a sua atividade, no lote nº 4, no dia 1 de junho de 2022 e terá como 

representantes o director da ALSA em Portugal, Juan Gomez Piña, a administradora no lote nº4 Luísa 

Antunes, nos recursos humanos José Perleques e 332 trabalhadores, 282 dos quais motoristas. 

A ALSA vai operar nas mesmas instalações da TST, com 237 viaturas e com todos os trabalhadores que 

individualmente aceitem transitar da TST, nos termos do acordo tripartido de cessão de posição 

contratual. Vai ainda proceder a um processo de recrutamento de cerca de 140 motoristas e atribuir 

uma subcontratação de 30% da actividade, à empresa Feirense   

CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. PORQUÊ? 

Prevê-se na lei a possibilidade de, num contrato com prestações recíprocas, 

uma das partes (cedente)  ceder a um terceiro (cessionário) a sua posição 

contratual Para que uma determinada parte num contrato possa ceder a sua 

posição contratual a um terceiro, impõe-se que a outra parte consinta na 

cessão da posição contratual. A cessão da posição contratual é, pois, um 

verdadeiro contrato, pelo qual alguém cede a um terceiro a sua posição num 

contrato que havia celebrado com outrem. 

Significa tudo isto que a TST (cedente) cede os seus trabalhadores ao novo operador com todos os 

direitos, deveres e garantias em vigor à data dessa Cessão e que o cessionário (ALSA), aceita essas 

condições e por último, que o trabalhador em causa aceita igualmente essa transmissão 

CONDIÇÕES DA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRACTUAL 

A ALSA recebe todos os trabalhadores que individualmente aceitem transitar para a esta, através de 

acordo tripartido, com todos os direitos e garantias que detinham à data do inicio dessa transição. 

As responsabilidades e cumprimento de todos os direitos, serão objecto de negociação entre os 

operadores, sem que daí possam resultar qualquer prejuízo para os trabalhadores. 

Como é do conhecimento geral dos trabalhadores, o STRUP, mantém negociações com  a TST com 

quem perspetiva realizar um Acordo de Empresa. Este acordo de empresa pode transitar para o novo 

operador segundo opinião do director da ALSA em Portugal. 



CONDIÇÕES DOS TRABALHADORES QUE SE MANTENHAM NA TST 

Nas situações em que os trabalhadores decidam manter-se na TST, esta deverá assumir toda a 

responsabilidade na manutenção de todos os postos de trabalho, criando as condições necessárias 

para garantir todos os direitos e garantias dos trabalhadores, incluindo as deslocações quando tal se 

verifique necessário. 

CONSEQUÊNCIAS DE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO 

POR INICIATIVA DO TRABALHADOR 

Os trabalhadores que decidam não ficar na TST e não transitar pra a ALSA incorrem num despedimento 

por iniciativa do trabalhador não havendo lugar a qualquer indemnização, salvo em raras situações 

devidamente fundamentadas que serão objecto de análise por parte da TST. 

POR INICIATIVA DA EMPRESA 

Se ocorrer a necessidade de proceder a algum despedimento por iniciativa da empresa por manifesta 

incapacidade desta garantir o posto de trabalho de algum trabalhador, nesta situação, proceder-se-á, 

nos termos da lei, ao seu despedimento com o pagamento da respectiva indeminização. 

DIREITO AO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES, FAMILIARES E REFORMADOS 

Este direito que significa para os trabalhadores uma variável monetária 

indirecta muito importante, está neste momento no âmbito da 

responsabilidade do regulador e fiscalizador do sistema de bilhética a ser 

utilizado no futuro. 

A FECTRANS e o STRUP, já apresentaram à AML e TML, a situação, cujos 

representantes ficaram de analisar. 

A TST, disponibilizou-se para conjuntamente com o STRUP, junto daqueles organismos, propor a rápida 

regularização do direito. 

RECIPROCIDADE DO DIREITO AO TRANSPORTE ENTRE  EMPRESAS 

O direito ao transporte vai além do direito atualmente garantido nas convenções colectivas de 

trabalho, no âmbito de cada empresa, está também garantido entre empresas através do acordo 

realizado no passado, entre as comissões de trabalhadores. 

É nosso entendimento que sindicatos e Comissões de Trabalhadores devem envolver-se na defesa 

deste direito. O STRUP, através da sua Federação está já a fazer correr entre os trabalhadores um 

abaixo-assinado para esse fim. 

PLENÁRIO GERAL 2ª FEIRA DIA 28 DE FEVEREIRO NA VARZINHA – 10.30 horas 

Considerando a vasta informação que este processo determina e as 

duvidas que pode suscitar aos trabalhadores, o STRUP com a 

concordância da administração da TST, vai realizar um plenário geral 

para os trabalhadores do lote 4. Para participar no plenário foram 

convidados todos os sindicatos, Comissão e Subcomissão de 

trabalhadores. ATENÇÃO: Os trabalhadores deverão realizar as suas funções até à hora de se 

deslocarem para o plenário e retomá-las após a conclusão do plenário. 

TRANSPORTE DO MONTIJO PARA SETÚBAL GARANTIDO EM AUTOCARRO DA EMPRESA 

APELAMOS À PARTICIPAÇÃO DE TODOS!   


