
 STRUP 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS TRANSPORTES 

RODOVIARIOS E URBANOS DE PORTUGAL 
Av. António José de Almeida, 22  1049-009 Lisboa 

Telefone – 218453435   Fax – 218453469 
Email – strup@strup.pt 

 

RESOLUÇÃO 
Considerando que: 
 

É positivo que por via da luta prosseguida por diversas formas,  durante vários meses, 
se tenham criado as condições para, pela aplicação da lei de OE para 2017, a gerência 
da CarrisTur proceda à reposição da contratação coletiva existente no que respeita ao 
pagamento do trabalho extraordinário, em dias normais, de descanso e em feriados, na 
unificação do subsídio de refeição para todos os trabalhadores, no reconhecimento do 
dia de Carnaval como feriado e da justificação do dia de aniversário.  
 

Embora não correspondendo às reivindicações efectuadas pela CGTP, FECTRANS e 
STRUP, que exigiam a reposição imediata de toda a contratação coletiva, também a 
partir de julho estas serão repostas em 50% e os restantes em janeiro de 2017, assim 
como a diferença salarial entre os valores actuais e os resultantes da atualização 
salarial operada em janeiro de 2017 €, hoje consagrados no CCTV, será reposta da 
mesma forma. 
 

No entanto não é aceitável que após governo e administração, tenham afirmado que 

estavam de acordo com a aplicação integral da contratação coletiva existente, a 

administração até afirmou ter as contas feitas e estas determinavam que estava 

perfeitamente ao alcance da empresa pagar aos trabalhadores, em termos imediatos, a 

atualização salarial para 630 €, em vigor até Dezembro passado, venha agora 

pretender resolver o problema em 50 % a partir de julho, fugindo ao que deve aos 

trabalhadores desde o mês de fevereiro. 
 

Até ao próximo mês de fevereiro é devido aos trabalhadores com salários inferiores aos 
630 €, 1.390 €, o que corresponde a mais de dois meses de trabalho à borla. 
 

Assim os trabalhadores da CarrisTur reunidos em Plenário Geral, no dia 26 de 
Janeiro de 2017, nas instalações em Cabo Ruivo decidem: 
 

Exigir da administração e governo o pagamento do que lhes é devido desde fevereiro 
de 2016; 
 

Mandatar os seus delegados e dirigentes sindicais para procederem à criação das 
condições necessárias à deslocação dos trabalhadores à residência oficial do sr. 1º 
ministro, em data a anunciar, afim de confrontar o governo com a necessidade de 
cumprimento das afirmações do sr. ministro do Ambiente, em relação a esta matéria e 
da responsabilização do sr. 1º ministro pela resolução imediata deste conflito. 
 

Esta Resolução será entregue à gerência da CarrisTur, ao Ministério da Economia e ao 
gabinete do senhor 1º ministro. Também será dado conhecimento dela aos grupos 
parlamentares na AR e aos órgãos de comunicação social. 
 

 Lisboa, 26 de Janeiro de 2017  

  Os trabalhadores da CarrisTur 

 


