COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM SOLIDARIZA-SE COM EMPRESAS SUAS ASSOCIADAS FACE A
GREVES ANUNCIADAS
Lisboa, 6 de abril de 2015

Durante esta semana três Associadas da ANTRAM estão a ser confrontadas com a realização
de greves nas suas empresas, greves estas despoletadas pela FECTRANS – Federação dos
Sindicatos dos Transportes e Comunicações.

A ANTRAM está solidária com as suas Associadas, considerando totalmente infundada e
injustificada tal atuação, agravada pelo facto de os respetivos avisos-prévios de greve terem
sido enviados após a ANTRAM ter tomado a iniciativa de dar início ao processo de negociação
coletiva com a FECTRANS.

Efetivamente, a ANTRAM, consciente da necessidade e importância da revisão do contrato
coletivo de trabalho celebrado com a FECTRANS, convocou esta Federação para reunir com a
ANTRAM com intuito de dar início às reuniões de negociação coletiva.

Contudo, e após aceitação por parte do sindicato, foi a ANTRAM surpreendida com os avisosprévios de greve nos quais as matérias reivindicadas nos mesmos e que são invocadas para
fundamentar a necessidade de ser declarada greve surgem totalmente enquadradas em sede
de revisão do contrato colectivo, não se justificando, de forma alguma, o seu tratamento
casuístico através de eventuais acordos individuais a celebrar diretamente entre os
representantes sindicais e as empresas. De facto, tal prática apenas levará a uma proliferação
da concorrência desleal a qual veemente a ANTRAM procura combater.
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Tentámos, junto da FECTRANS, alertar para esta situação, procurando evitar a realização
destas greves e chamar o tratamento destas matérias para a sua sede própria: negociação
direta entre os parceiros sociais.

Como Associação que representa o interesse e os legítimos direitos dos nossos Associados
nunca poderemos aceitar iniciar qualquer processo negocial enquanto se mantiverem
situações de greve nas nossas Associadas que, a ver desta associação, estão a ser usadas como
meras armas de arremesso, facto a que não será alheia a circunstância de se tratar de
empresas de renome e com uma grande importância no setor.

A ANTRAM continua disponível para negociar. No entanto, perante estas circunstâncias, tal
não é de todo possível.

Qualquer negociação assenta em princípios de boa-fé, lealdade e confiança que a ANTRAM
não abdica.

Às empresas nossas Associadas deixamos o nosso total apoio, na certeza de que estas não
cederão às pressões injustas de que estão a ser alvo.

Para mais informações contactar:
ANTRAM - Serviços Centrais
Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt
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