
 

 

SANTARÉM,28.06.2021 

AOS TRABALHADORES DA RODOVIÁRIA DO TEJO S.A. 

       

A FORÇA REIVINDICATIVA DOS TRABALHADORES, ESTARÁ SEMPRE NA SUA UNIDADE DE AÇÃO! 

Com as alterações governamentais a funcionarem no setor de transportes rodoviários de passageiros 

através dos atuais concursos públicos e das novas concessões, aumentam as dificuldades  para os 

trabalhadores em termos financeiros, motivadas pela estagnação dos salários que ficaram iguais ao 

SMN, (665.00€) assim como  aumenta a instabilidade emocional em face da situação criada com a 

indefinição do seu futuro,   a qual origina que cada vez mais se assista a saída de motoristas para outros 

setores de atividade em face da vergonhosa  retribuição que vêm auferindo. 

  REUNIÃO DO STRUP COM CIMLT 

O Strup, enquanto sindicato representativo dos trabalhadores desta empresa, perante a atual situação 

de indefinição que se vem arrastando, solicitou reuniões a administração da empresa, a CIMT 

(Comunidade Intermunicipal do Médios Tejo) e a  CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria do 

Tejo). Reunimos com a Empresa e com a CIMLT, as quais cada uma sua maneira, nos deram a sua 

opinião relativamente ao que pensam do futuro dos transportes na região. 

Por um lado, a Rodoviária do Tejo entende que, o concurso que foi aberto não permitia a viabilidade da 

empresa,  considerando os valores envolvidos e as imposições do mesmo. 

Por outro lado, a CIMLT entende que a empresa ultrapassou todos os limites ao contestar o concurso, 

criando com essa sua posição, um vazio que importa preencher e ultrapassar rapidamente. 

QUE FUTURO PARA OS TRABALHADORES E PARA OS UTENTES? 

Independentemente da razão que possa assistir a uns ou a outros, uma única certeza resta como 

conclusão deste imbróglio que vêm criando no distrito; São os trabalhadores e os utentes os mais 

penalizados neste processo, no qual para o Strup fica a certeza evidente que, existe alguém que não 

está sendo responsável! 

Atualmente, falta reunir com a CIMT (Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo) mas, fica uma 

certeza porém, a certeza de que façam o que fizerem, criem empresas municipais, façam concursos a 

nível de concelhos, façam adjudicações diretas, vão buscar empresas internacionais, ou mantenham 

tudo como está, irão ter sempre de contar com a força deste coletivo de homens e mulheres que tem 

na sua unidade, na força do seu trabalho e na força da sua razão,  o antídoto  suficiente que 

alimentará todas as formas de luta necessárias, para que o direito ao trabalho e o trabalho com 

direitos, seja uma realidade e, tal como no passado recente o  assumirão caso a isso os obriguem! 

UNIDADE! Esta foi e será sempre a principal arma dos trabalhadores, motivo suficiente e único pelo qual 

apelamos a todos para que, independentemente da sua filiação sindical ou outra, não a ignorem, pois, 

tal como nos demonstra o passado, foi sempre a sua força e unidade que permitiu atingir objetivos! 

SEMPRE EM UNIDADE!             PELO DIREITO AO TRABALHO!                 PELO TRABALHO COM DIREITOS! 


