
 
DEFENDER OS DIREITOS E CONQUISTAR AUMENTOS SALARIAIS, É O CAMINHO! 

 
Na última reunião realizada no Ministério do Trabalho, entre a FECTRANS e a administração da 
Carris, em consequência desta ter interrompido o processo negocial sem qualquer explicação e a 
FECTRANS por isso mesmo ter obrigado à reabertura do processo através do pedido de conciliação 
pelo Ministério do Trabalho, a administração comprometeu-se a entregar a sua contraproposta de 
AE, no dia 9 de junho, para posteriormente ser marcada uma reunião com todas as Organizações 
Sindicais, o que concretizou pelas 21 h deste dia. 
 
Nesta proposta duas questões ressaltam: não é dada qualquer resposta à proposta de FECTRANS 
de se registar este ano um aumento real dos salários dos trabalhadores da Carris e à 
diminuição, mesmo progressiva do horário de trabalho para as 35 h e embora sejam acolhidas 
algumas das propostas que efetuámos, são feitas outras de retirada de direitos, inaceitáveis à partida, 
porque não se vêem sequer quaisquer contrapartidas, como são a eliminação do direito ao pagamento 
a 100% dos complementos de baixa e a eliminação para os trabalhadores admitidos após 31/12/2016 
do direito aos complementos de reforma e de sobrevivência, para os seus cônjuges. 
 
Nos próximos dias procederemos a uma análise mais aprofundada desta contraposta da empresa e 
não deixaremos de a levar ao conhecimento da generalidade dos trabalhadores e em particular dos 
associados no Sindicato da FECTRANS na empresa, o STRUP, sendo que esta proposta demonstra à 
partida uma necessidade de dar continuidade ao processo negocial, por forma a chegar a uma 
proposta minimamente aceitável, para ser posta à apreciação dos trabalhadores e a conseguir a 
assinatura de um AE que proceda à necessária valorização dos salários. 
 
Queremos deixar claro que continuaremos a defender que este processo negocial seja concluído com 
um aumento real dos salários, num quadro em que os trabalhadores não tem qualquer atualização 
desde 2009 e mesmo a atualização registada nesse ano não permitiu qualquer recuperação do poder 
de compra que até aí tinha sido perdido, à qual se acumulou a diminuição real dos últimos anos, 
ainda não totalmente recuperada. 
 
Não abdicaremos da discussão dos necessários aumentos salariais e do início da redução do horário 
de trabalho para as 35 horas semanais (até porque esta é uma realidade na generalidade das empresas 
em que a gestão é responsabilidade da CML) tal como não abdicaremos de apelar à luta dos 
trabalhadores, caso o objetivo da administração/ CML seja de não os concretizar. E será isto mesmo 
que transmitiremos a todas as ORT’s, presentes na reunião promovida pela CT, para o dia 14/06. 
Pelo que continuaremos, como sempre fizemos a defender a construção de uma ampla unidade na 
acção para a defesa dos interesses dos trabalhadores que representamos, assim como dos da 
generalidade dos trabalhadores da Carris. 
 
Uma certeza os trabalhadores da Carris poderão ter: a FECTRANS e o STRUP lutarão  para 
que, neste processo de revisão do AE, não haja diminuição dos direitos dos 
trabalhadores, atuais e futuros. 
 
 Os direitos conquistados por sucessivas gerações e dos quais a FECTRANS é a herdeira legitima, 
porque foram originalmente conquistados, num quadro em que não existiam sequer outras 
organizações na empresa, serão defendidos e se necessário com o apelo a que pela luta sejam 
perpetuados. 
 
PELA VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS E A DEFESA DOS DIREITOS CONQUISTADOS, 

A FECTRANS ESTÁ SEMPRE PRESENTE! 
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