
    
 

 

Sindicato dos Trabalhadores 

de Transportes Rodoviários 

e Urbanos de Portugal 

 

 

AOS 

TRABALHADORES 

DA CARRISBUS 

 

 

 

 

LUTAR SEMPRE VALEU, VALE E VALERÁ A PENA! 

 

O STRUP não pode deixar de endereçar uma grande saudação pela coragem e determinação com que os 

trabalhadores levaram a cabo a semana de luta, entre o dia 27 de junho e 1 de julho.  

 

Apesar de todas as pressões e chantagens, que lamentavelmente se continuaram a fazer sentir, e que 

demonstram tristemente que para se dar execução a um direito com consagração constitucional, como é o 

direito à Greve, não é só necessária a vontade de cada trabalhador é também precisa coragem e essa os 

trabalhadores tiveram-na. 

 

 Na reunião realizada com o C.A. da Carris, no passado dia 5 julho, no âmbito do processo de negociação do 

AE da Carris, não deixámos de colocar a necessidade do C.A. dar resposta às questões que motivaram este 

processo de luta.  

 

Após alguma discussão o CA afirmou nesta reunião que o direito ao transporte para os trabalhadores da 

CarrisBus irá ser concedido. Sendo uma entre as muitas razões para a luta dos trabalhadores, registamos, que 

foi necessária esta semana de luta, para após seis meses em que as reivindicações foram colocadas, haver 

resposta positiva em relação a uma delas. 

 

 

Quanto às restantes questões o CA diz que já tem todo o processo de uma possível integração na contratação 

coletiva estudado e preparado, e se necessário para ser entregue “amanhã”, onde contemplam anuidades e 

diuturnidades, carreiras profissionais, progressões na carreira, entre outras; mas que nada disto poderá 

avançar sem o aval positivo da Tutela Financeira. 

 

DIA 14 DE JULHO LEVAR À RUA A LUTA, TAMBÉM DOS TRABALHADORES DA 

CARRISBUS É O CAMINHO 

 

Justifica-se assim plenamente que as reivindicações dos trabalhadores da CarrisBus sejam novamente 

levadas ao 1º ministro. 

 

 Pelo que no âmbito da realização um Plenário/Concentração de activistas sindicais, membros 

de CT’s e trabalhadores, no próximo dia 14 de Junho, pelas 10 h no Largo de Santos, as 

reivindicações dos trabalhadores da CarrisBus serão integradas num documento onde se espelham 

todos os problemas com que os trabalhadores das empresas do setor público e empresarial do Estado, no 

setor de transportes e  comunicações, nomeadamente a existência do dec lei 133 ( já entregue a Petição para 

a sua revogação da AR), onde constam as limitações aos subsídios de refeição, valorizações salariais, 

evolução nas carreiras , diuturnidades e outras pelo que para além da presença dos dirigentes e delegados 

sindicais também da CarrisBus, apelamos á presença de todos os trabalhadores disponíveis. 

 

SINDICALIZA-TE NO STRUP, DÁ MAIS FORÇA À TUA LUTA. 

 

 
A LUTA VAI CONTINUAR! 
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