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RECUO OU TENTATIVA DE PERPETUAR O ROUBO AOS TRABALHADORES? 
 

Em informação distribuída aos trabalhadores, a gerência da CarrisTur vem por um lado dizer que  
dará concretização ao entendimento que a FECTRANS/STRUP já lhes transmitiram quanto à 
aplicação da lei do Orçamento do Estado, a partir deste mês de Janeiro e a partir de julho 
próximo e por outro tentar de forma dissimulada, fugir ao pagamento do que deve aos 
trabalhadores desde fevereiro de 2016. 
 

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 €, 

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 é devido a alguns trabalhadores 1.390€, ou seja, dois meses que os 

trabalhadores estão a trabalhar de borla. 
 

Privado ou público conforme o interesse – Quando se reivindica a aplicação do AE da 

Carris, não pode ser porque a CarrisTur está filiada na Associação Patronal que representa os 
privados do sector rodoviário de passageiros e por isso se aplica o CCTV, mas quando este 
implica aumento de salários, ai que não pode ser porque são de empresas públicas e, com isto, 
governos anteriores e este têm procedido ao roubo de rendimento aos trabalhadores. 
 

RESULTADO DA LUTA - Registamos que a posição da empresa agora transmitida, com esta 

tentativa de recuo, em relação ao que afirmou antes, mas também com a reposição daquilo que 
foi roubado aos trabalhadores nos anos anteriores, aparece verdadeiramente nesta altura, em 
resultado da luta que ao longo de muitos meses foi travada pelos trabalhadores e numa altura em 
que os trabalhadores preparam a realização de um Plenário Geral, onde procederão à discussão 
da situação e por certo decidirão as formas de dar continuidade à exigência de que lhes seja 
devolvido tudo o que lhes tem sido roubado e se vá mais longe na recuperação dos direitos e do 
poder de compra perdido. 
 

TAMBÉM A LUTA JURÍDICA - Independentemente das decisões tomadas coletivamente no 

plenário, o STRUP dará concretização à interposição de uma ação judicial com vista a 

utilizar também esta frente de luta, para exigir a devolução aos trabalhadores do que lhes 

está a ser roubado desde fevereiro passado. 
 

DIA 26 DE JANEIRO TODOS AO PLENÁRIO, EM C. RUIVO, ENTRE AS 13 H E AS 16.30 H 
 

Para possibilitar que todos os trabalhadores estejam presentes e possam dar a sua opinião sobre 
as formas de resolução dos problemas com que se debatem e dando concretização à decisão do 
último plenário, o STRUP colocou um pré-aviso de greve para este período, pelo que nenhum 
trabalhador estará impedido de estar presente. 
 

DÁ MAIS FORÇA À TUA LUTA SINDICALIZA-TE NO STRUP! 
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