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Plenário de ORT’s das empresas Carris, Metro Lisboa, 
Transtejo, Soflusa, CarrisTur e CarrisBus 

 
18 Maio 2016 – Lisboa, junto à residência oficial 0do primeiro-ministro 

 
Resolução 

 
Considerando importante que na defesa dos interesses das populações se 
tenha revertido o processo de privatização e que se tenha encetado uma 
nova forma de diálogo com as organizações, é necessário que a mesma se 
traduza em resultados concretos e não no arrastamento das soluções. 
 
A pretensa fusão, assente numa marca comercial, não trouxe nada de novo 
ao funcionamento das quatro empresas, antes pelo contrário, hoje temos 
um transporte coletivo público com menos qualidade e regularidade, tendo 
o processo servido apenas para promover duas reestruturações nas quatro 
empresas, com fusão de serviços, que apenas serviu para promover 
aumentos salariais de quadros superiores; 
 
Continuam as empresas com falta de trabalhadores necessários para 
assegurar a oferta de que as populações precisam, verificando-se a 
supressão de dezenas de serviços e circulações diariamente e perturbações 
frequentes das circulações; 
 
Não haverá serviço transportes público de qualidade, seguro e regular, se 
continuarmos a verificar um desinvestimento nestas empresas e se 
continuar a apostar num modelo de gestão que já demonstrou ser um 
bloqueador do desenvolvimento de cada uma das empresas, de acordo com 
as suas especificidades e características; 
 
Não há empresas sem trabalhadores e estes são determinantes para a 
garantia da qualidade e segurança do serviço prestado e, para isso, são 
precisas respostas aos problemas concretos, é preciso que se respeite a 
contratação colectiva e as suas expectativas profissionais e é preciso que 
se procure valorizar as condições de vida e trabalho através dos 
instrumentos negociais previstos na legislação, nomeadamente os salários 
que são os mesmo de 2009; 
 
A administração conjunta das quatro empresas continua sem assumir, 
claramente e nos termos formais a reversão da caducidade dos quatros 
AE’s. Continua sem qualquer negociação a reposição da contratação 
colectiva suspensa ao abrigo das normas do OE. Há trabalhadores que 
continuam sem poder utilizar os seus dias de férias, situação que a manter-
se irá ter impactos futuros na oferta. Os trabalhadores da CarrisBus 
continuam sem ter contratação colectiva e os trabalhadores da CarrisTur 
viram os seus salários reduzidos para 580 euros; 



 

 

 

FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações 

 
Os representantes dos trabalhadores da Carris, Metro Lisboa, Transtejo, 
Soflusa, CarrisBus e CarrisTur, reunidos no dia 18 de Maio de 2016, 
decidem; 
 
 Reivindicar do governo a reversão do processo de fusão das quatro 

empresas, por se ter demonstrado sem qualquer utilidade para o 
funcionamento das empresas e melhoria da qualidade na oferta de 
transportes na região de Lisboa; 

 
 Reclamar das administrações que abram processos de admissão de 

trabalhadores em falta para a Carris, ML, Soflusa, Transtejo, CarrisBus 
e CarrisTur de modo a assegurar uma oferta de qualidade, regular e com 
os padrões de segurança exigidos; 

 
 Reivindicar o retorno da CarrisBus à empresa Carris, aplicando-se a 

estes trabalhadores o AE/Carris; 
 
 Exigir que, para o desenvolvimento normal dos processos de negociação 

colectiva, que seja revertida a intenção de caducidade dos AE’s com a 
declaração expressa da administração nesse sentido; 

 
 Reclamar a reposição dos salários praticados em Janeiro de 2016 aos 

trabalhadores da CarrisTur e o inicio de um processo de negociação 
colectiva especifico para a empresa; 

 
 Reclamar que na Carris (incluindo CarrisBus e CarrisTur), ML, Transtejo 

e Soflusa, os processos de negociação colectiva se centrem na 
discussão da reposição da contratação colectiva no que concerne a 
diuturnidades, evoluções profissionais, trabalho nocturno, subsídio de 
refeição e que se discuta a actualização dos salários; 

 
 Exigir que, em defesa do direito à negociação colectiva, seja revogado o 

decreto-lei 133/2013, conforme petição endereçada à Assembleia da 
República; 

 
 Exigir que sejam respeitados os AE’s e os trabalhadores possam utilizar 

o seu direito a férias e os outros constantes na contratação colectiva; 
 

 Caso continuemos sem respostas concretas, desenvolver novas acções 
de luta e protesto na primeira quinzena de Junho, sem prejuízo de 
iniciativas especificas em cada uma das empresas; 

 
O plenário 

 


