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Exmo. (a) Senhor (a), 
Os nossos melhores cumprimentos. 
 

Recebemos a informação da suspensão de vários serviços da Transdev nomeadamente 
das linhas interurbanas que desloca diariamente vários trabalhadores entre concelhos 
e localidades para o seu local de trabalho. 
 

As empresas estão a trabalhar e os trabalhadores sem que seja da sua 
responsabilidade veem-se impedidos de se deslocar para o local de trabalho. 
Mais, estas trabalhadoras adquiriram o passe para o mês completo e agora estão 
confrontados com a suspensão dos serviços. 
Contactada a empresa a mesma já adiantou que não vai reembolsar os trabalhadores 
do valor que pagaram por um serviço que foi suspenso nem indemnizar os mesmos 
pelos prejuízos causados informando que a suspensão foi uma imposição à Transdev. 
 

Assim, quem é o responsável desta situação? Quem vai pagar e justificar os dias de 
ausência ao trabalho por impedimento de deslocação aos trabalhadores? Sendo que 
estes já não tem transporte a partir de 2ª feira. 
 

Sabemos, que a situação que vivemos é dramática, no entanto não podem ser os 
trabalhadores a pagar os prejuízos causados e muito menos que lhes imponham férias 
forçadas devido a estas e a outras situações. 
 

Esta é uma situação que requer uma resposta para ontem, de caracter urgente, não 
pode ser colocada dentro de uma qualquer gaveta a aguardar melhores dias. Até 
porque como todos sabemos não os iremos ter. 
 

Solicitamos uma rápida resposta, 
Sem mais de momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente 

Pel’ A Direcção 

 

Assunto: Suspensão das linhas interurbanas Transdev 
        

 
 


