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Aos associados/as - Greve dia 24 

É nosso apanágio dizer sempre a verdade aos trabalhadores, em particular aos associados, pelo que, temos a 

informar o seguinte. 

Na sequência dos processos disciplinares, com suspensão, em alguns casos (10 dias) movidos a 26 

trabalhadores, pelo C.A, com a conivência da Secretaria de Estado dos Transportes, por não terem cumprido os 

serviços mínimos da greve de 27 de Abril. Perante isto não poderíamos ficar parados a espera da decisão 

dos tribunais. 

Neste contexto, quando fomos convocados pelo Ministério do Trabalho para a negociação dos serviços mínimos, 

tendo em conta o acima referido, apresentámos uma contra-proposta á carris (ver nas vitrines), esta tinha como 

objectivo limitar as arbitrariedades do C.A, evitar que houvesse novos processos e que eventualmente viesse a 

recair em algum trabalhador reincidente, o que poderia, enquanto o tribunal não se prenunciasse, criar uma 

situação algo complicada. No tribunal arbitral reiteramos o nosso entendimento face aos serviços mínimos e 

explicamos as razões da contra-proposta á carris. 

É óbvio, só quem estiver de má fé, nos poderá acusar seja daquilo que for, para além do acima referido, mas a 

experiência diz-nos que a maledicência e falácia já começou, ou vai começar. 

Vocês não duvidarão do que estamos a dizer, sabem bem que sempre consideramos no transporte de 

passageiros uma ilegalidade a existência dos serviços mínimos. Mas uma coisa é certa, os tribunais ainda não 

se pronunciaram e ninguém ousa garantir que qualquer trabalhador não teria uma situação complicada, se não 

cumprisse os serviços mínimos caso tivessem sido decretados. Não pretendemos arranjar Mártires. 

A todos os trabalhadores 

Estamos satisfeitos com a decisão arbitral, vem ao encontro daquilo que sempre defendemos, desejamos e 

reiteramos, logo, a nosso ver estão criadas todas a condições para que desta vez a greve tenha um enorme 

êxito. 

Temos todas as razões e condições para aderir á greve sem qualquer dúvida ou constrangimento, a maioria das 

causas já são suficientemente conhecidas, mas a mais grave seria a total destruição da contratação colectiva e 

os actuais acordos de empresa (AE).   

O orçamento geral do Estado (O.E 2011) só será aprovado na especialidade no dia 25 ou 26 de Novembro, logo 

a tua participação na greve pode ajudar a mudar algo!!! 

Perante os dados conhecidos, apelamos a que todos participem na greve, mostrando a nossa indignação, 

assumindo um direito de cidadania. 

Não aceitem as migalhas nem cedam á chantagem que o C.A está a oferecer.   
Se não nos querem dar!!!!  Não nos tirem o que já temos.  
 

         A.S.P.T.C., EM DEFESA DOS TRABALHADORES! 
                                    
 

NOTA: a) Faz-nos chegar o recibo com os descontos da suspensão dos serviços mínimos (27 de Abril) 

   b) Nos próximos dias será feita a distribuição da agenda, consulta as datas na vitrine.  

Lisboa, 19 de Novembro de 2010·                                                             
 


