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25 Fevereiro

defende os teus direitos SINDICALIZA-T E

TRABALHADORES QUEREM RESPOSTAS

A solução para alterar esta situação, passa pela
luta dos trabalhadores, que pode ter aliados nos
micros e pequenos empresários, para que o gover-
no tome medidas que salve o sector e os postos de
trabalho.

Agravam-se os problemas dos trabalhadores do
sector do Táxi, quer sejam trabalhadores por conta
de outrem, ou micros e pequenos empresários,
que depois da desregulamentação do sector, são
agora confrontados com a perda de muitos postos
de trabalho e redução de rendimentos.

Já apresentámos ao Governo as nossas propos-
tas para o sector. É preciso olhar para o sector de
transporte individual de aluguer como um todo e
acabar com a desregulamentação existente e que

introduz uma concorrência desleal para com o sec-
tor do táxi.

Não podemos aceitar que perante os problemas,
se substitua a luta necessária, pela “uberização”
deste sector.

Do céu só cai a chuva, as outras conquistas são com e pela luta!

LUTAR PELOS POSTOS DE TRABALHO - O Sindicato tem sido confrontado por
muitos trabalhadores, que de um momento para o outro, viram a extinção dos postos de
trabalho e que, pelo facto de nunca terem dado atenção ao tipo do seu contrato de trabalho e
ao seu CCT – Contrato Colectivo de Trabalho, que embora desactualizado garantia direitos
para os trabalhadores e assim se viram de um momento para o outro, sem qualquer
rendimento.

O momento é de unidade e luta!

PLENÁRIO DE TRABALHADORES - Vamos realizar um plenário de trabalhadores no dia 16 de Março, às

15 horas, na Casa Sindical de Lisboa, para que possamos colectivamente discutir as reivindicações dos
trabalhadores.

NEGOCIAÇÃO COLECTIVA - Depois da tentativa de reunião entre FECTRANS e associações patronais,
promovida pelo Ministérios do Trabalho e do Ambiente, mas à qual apenas compareceu a Federação, não vamos
ficar de braços caídos.

Mas quanto maior for a mobilização e identificação dos trabalhadores com as propostas apresentadas, maior será
a força na mesa da negociação, ocorra ela onde ocorrer.

Quem não possa estar presente e porque é necessário respeitar o distanciamento físico, podem os
trabalhadores participar por videoconferência, basta para tal enviar , essa intenção e
logo receberão indicações como participar.

taxi@fectrans.pt

Também para este email podem enviar os contributos individuais, assim como os problemas que
queiram levantar referentes ao sector do táxi.

Nas soluções necessárias para o sector do táxi, a existência de uma contratação colectiva actualizada tem que
ser uma delas e, nesse sentido, estamos a preparar uma proposta para apresentar à FPT eANTRAL.

Se estas entidades se recusarem abrir negociações directas, iremos seguir todos os caminhos previstos na Lei no
que concerne à negociação colectiva.


