
Carta aos utentes da TRANSTEJO 
 
 

Caro Utente 
 

Nós trabalhadores 
da Transtejo 
somos obrigados a 
recorrer à greve 
parcial de 3 horas 
por turno, nos 
próximos dias 28 e 
29 de Março, 
porque:  
 
 
 A situação da Transtejo piorou porque nos últimos 7 anos, houve 

um total desinvestimento nas empresas de transportes públicos, 
em geral, mas, na Transtejo, o caso teve contornos mais graves.  

 
 A ideia era privatizar a empresa. 

 
 Para tal, havia que diminuir custos com o pessoal, material, 

reparações e aquisição de novas peças, essenciais para os 
navios. 

 
 Como se isto não bastasse, essa Administração, decidiu ainda, 

vender navios da frota da Transtejo. Dos navios que a Transtejo 
possuía, vendeu um e iria vender mais, se, não sido tivesse 
invertido a privatização da empresa. 

 
 Hoje em dia, dos restantes navios da nossa frota, têm os seus 

certificados de navegabilidade caducados. Alguns deles há 
imenso tempo.  

 
 A que ponto chegámos! 

 
 Os certificados dos pontões estão em idêntica situação, prestes 

a expirar. Corremos o risco dos navios não terem onde atracar. 
 
 



TRABALHADORES E UTENTES A 
MESMA LUTA: 
 
As suas organizações de 
trabalhadores e de utentes, têm 
demonstrado o rumo catastrófico 
que seguido nos últimos anos. 
Todos dizem que as nossas 
preocupações têm fundamento, 
mas sob os mais variados 
argumentos, medidas concertas 
não há. 
 

Os representantes do governo (Ministério do Ambiente) garantiram 
que, até final de Fevereiro, a nova Administração, iria apresentar um 
plano de intervenção de manutenção na frota.   
Mas, até à data, silêncio absoluto. 
 

CONVERSA MUITA, SOLUÇÕES NENHUMAS: 
Nem a empresa nem o ministério apresentaram qualquer plano de 
intervenção, para solucionar o problema dos navios e garantir aos 
utentes um serviço público de qualidade 
 

NÃO HÁ MILAGRES QUANDO: 
Se está a trabalhar com menos navios, não se consegue praticar os 
horários em vigor, e, uma das consequências, é navios lotações 
completas. 
 

Apenas navegam 8 navios em hora de ponta, o que é manifestamente 
insuficiente.  
 

Até os navios da Transtejo que vão tentar aliviar um pouco as 
dificuldades na Soflusa, têm, também muitos problemas, pois 
confrontam-se com as mesmas medidas. 
 

Somos os primeiros a estar insatisfeitos, porque somos obrigados a 
prestar um mau serviço e, porque esta situação põe também em causa 
os nossos postos de trabalho e, porque, 
apesar do nosso empenho, nem os acordos 
feitos entre organizações sindicais e 
administração é respeitado pelo governo. 
 

Mas talvez fique mais descansado se souber 
que, a Administração tem ao seu dispor, desde 
Janeiro deste ano, 3 novos Mercedes, topo de 
gama, claro!  
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