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GOVERNO PODE ESTAR A COLOCAR EM RISCO
A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS
O Governo aprovou, no passado dia 29 de julho através do Decreto de Lei n.º 40/2016, o aumento dos
65 para os 67 anos da idade máxima para a condução da categoria D - Transporte Pesado de
Passageiros.
Este processo revestiu-se dum profundo desrespeito para com os Motoristas de Serviço Público e para
com as estruturais sindicais representativas desta classe profissional. É inadmissível, que o Governo
tenha avançado de forma unilateral para a revisão duma matéria tão importante e estruturante da vida
profissional e pessoal dos motoristas, sem ter aberto um processo negocial com vista a integrar e a
salvaguardar os interesses dos trabalhadores e dos utentes.
O SITRA sempre pugnou pelas condições de trabalho dos seus associados, e reitera que no transporte
pesado de passageiros, esta é uma questão central, que deve incidir quer a nível técnico quer a nível
humano.
Alargar a idade máxima de condução põe claramente em risco a segurança dos passageiros, visto ser
sobejamente conhecido, que a partir dos 65 anos as capacidades psico-motoras destes profissionais
diminuam sistemática e substancialmente e que, já hoje, quando ocorrem acidentes em que estejam
envolvidas viaturas pesadas de passageiros, normalmente imputa-se tal facto a “falha humana”.
O SITRA entende que esta alteração não vem no sentido de incrementar a segurança pela qual sempre
nos batemos para este tipo de transporte, mas, antes no sentido contrário a esse incremento.
A alteração legislativa unilateral deixa ainda sérias dúvidas sobre qual a proteção social a que os
motoristas que aos 65 anos forem considerados inaptos para desempenhar a suas funções, têm direito.
O SITRA lamenta profundamente todo este processo, que em nada contribui para a valorização e o
reconhecimento devido aos trabalhadores que dedicaram toda uma vida ao transporte público de
passageiros.
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