
 
 
 
 

 

RETOMAR A LUTA NA FORMA DE GREVE 
 

Perante as propostas da ANTROP e TRANSDEV de atualização salarial em 
2022 de 10,5€/mês e 10€/mês respetivamente e após análise das 
organizações subscritoras da proposta comum, a FECTRANS (STRUP e 
STRUN) e o SITRA decidiram avançar com novo pré-aviso de greve para o 
próximo dia 22 de Novembro e 02 de Dezembro.  
Esta greve abrange TODOS os trabalhadores das empresas associadas na 
ANTROP e as da TRANSDEV onde se aplica o CCTV – Contrato Coletivo de 
Trabalho Vertical.  
As propostas patronais, enviadas no passado dia 3, estão muito distantes da 
proposta sindical comum apresentada no passado dia 28 de Julho e traduzem-
se numa atualização de 0,33€ por dia, que nem dá para beber mais um café.  
Na resposta enviada à ANTROP e TRANSDEV foi manifestada toda a 
disponibilidade para se reunir nas datas propostas, ou noutras, de modo a que 
se negoceie na base de propostas que possam permitir um acordo de 
valorização dos salários dos trabalhadores, iniciando-se assim um caminho que 
inverta a realidade de muitos anos e que comece a afastar os salários deste 
sector do SMN – Salário Mínimo Nacional.  
Será a unidade dos trabalhadores em cada empresa que será determinante para 
se atingirem os objetivos por quais lutamos e que são:  
a) O aumento imediato do salário base do motorista para 750€;  
b) Que o salário dos demais trabalhadores tenha uma atualização na 
mesma percentagem;  
c) Haja uma atualização do subsídio de refeição nos mesmos termos 
percentuais do aumento do salário do motorista;  
d) Se proceda à redução do intervalo de descanso para o máximo de 2 
horas.  
 
São reivindicações que uniram os trabalhadores nas greves passadas e que 
continuam a ser razões para manter e ampliar a unidade na Ação.  

 
A LUTA É O CAMINHO 
ADERE À GREVE 
PORTO, 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
        


