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SÓ A LUTA ABRE CAMINHO…! 

 

Realizou-se no dia 22/08 uma reunião da CGTP-IN, com o ministro do Ambiente e com o 

secretário de Estado adjunto, no âmbito de um processo de reuniões em curso, relativas às 

empresas de transportes do SEE (sector empresarial do Estado). 
 

A delegação que para além do secretário-geral da CGTP-IN, integrou representantes da 

FECTRANS e do STRUP abordou os diversos problemas que afectam os trabalhadores destas 

empresas (Carris, CarrisTur, CarrisBus, Metro Lisboa, Transtejo/Soflusa e STCP). 
 

No que à CarrisTur diz respeito o senhor ministro reconheceu a justeza da exigência dos 

trabalhadores em lhes voltar a ser aplicada a actualização salarial determinada pelo CCTV 

assinado pelo STRUP com a ANTROP, “até como forma de não se voltar a repetir o nível de lutas 
como aconteceu na Páscoa que foi muito penalizador para a empresa.”(!!) 
 

Reconheceu que da parte do Ministério do Ambiente já tudo foi feito para proceder a esta 

aplicação e que ela ainda não foi efectuada por falta de decisão do Ministério das Finanças. 
 

Entre as conclusões desta reunião o senhor ministro solicitou um prazo de 15 dias para que seja 

marcada uma outra reunião, onde esteja presente também o senhor ministro das Finanças, dado 

que não só em relação à CarrisTur, mas em relação também às restantes empresas há um 

conjunto de questões que exigem a resposta deste ministro. Adiantou ainda que espera que até lá 

este assunto da CarrisTur possa estar resolvido. 
 

A delegação sindical manteve toda a disponibilidade para dar continuidade a esta linha de 

trabalho, através de contactos regulares, para a resolução de todos os problemas indicados, mas 

também temos perfeita consciência que a mobilização dos trabalhadores e a continuação da sua 

disponibilidade para dar continuidade a formas efectivas de luta, como as que foram decididas no 

último plenário, será o factor determinante para “convencer” o ministério das finanças a resolver 

de vez esta questão. 
 

UM A.E. ESPECÍFICO ´PARA A CARRISTUR É FUNDAMENTAL 

 

Para o STRUP, sendo importante o reconhecimento de que o CCTV negociado com a ANTROP 

nunca deveria ter deixado de ser aplicado é mais importante a sua resolução definitiva, resolvida 

esta, não prescindiremos de dar continuidade à exigência da negociação de um AE 

específico para a CarrisTur, dado que esta tem condições muito específicas de trabalho, 

que não são igualáveis a qualquer outra empresa, muito menos do sector privado, num 

quadro em que o AE existente para a Carris, com as suas condições mais vantajosas nunca 

deveria ter deixado de ser aplicado na CarrisTur. 

 

 

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