
    
 

 

Sindicato dos Trabalhadores 

de Transportes Rodoviários 

e Urbanos de Portugal 

 

 

AOS 

TRABALHADORES 

DA CARRISBUS 

 

 

 

PELA CONTRATAÇÃO COLETIVA NA CARRISBUS 

- dia 23 Março todos à Pça. Município -  

 
 

O STRUP/FECTRANS saúda todos os trabalhadores da CarrisBus que com determinação estão a levar a 

cabo o presente processo de luta que visa tão só, trazer o Conselho de Administração ao diálogo e à 

negociação, que ponha cobro à completa precariedade em que vivem, sem direitos coletivos, sem 

perspetivas de evolução e reconhecimento profissionais e com salários que não têm em conta a 

complexidade técnica e as exigências de permanente atualização que as suas profissões exigem.  

 

 

É inaceitável que a generalidade dos salários esteja ao nível do salário mínimo nacional, assim como o é o 

facto, de neste novo quadro que até tem procedido a algumas reposições de rendimentos e direitos, os 

trabalhadores da CarrisBus continuem sem qualquer instrumento de regulamentação coletiva, apesar do 

Conselho de Administração ter transmitido em Janeiro último, já ter orientações para dar início ao 

processo negocial. É hora de integrar de vez a CarrisBus na Carris aplicando aos trabalhadores os 

salários e direitos consagrados no AE desta. 

 

Sendo que a responsabilidade da gestão da Carris, da CarrisBus e CarrisTur, passou para a Camara 

Municipal de Lisboa (CML), é altura dos trabalhadores da CarrisBus exigirem que esta exerça a suas 

competências, transmitindo ao Conselho de Administração que inicie efetivamente o processo negocial a 

que se comprometeu. 

 

Assim e porque a CML reunirá o seu executivo na próxima 5ª feira, dia 23 de 

março, o STRUP apela à presença de todos os trabalhadores da CarrisBus, 

neste dia de manhã, no local onde decorrerá a reunião, na Pça. do Município, 

em Lisboa, para que possamos levar a nossa voz diretamente a quem tem a responsabilidade da gestão 

e que tendo um pedido de reunião, desde janeiro último, como é o caso do presidente da CML, ainda não 

teve tempo para proceder a essa marcação. 

 

 Para possibilitar a deslocação de todos será convocado um Plenário, nos 

termos da lei das 9.30 h às 13.30 h, sendo assim o tempo justificado e 

abonado. 

 

 

TODOS UNIDOS DAMOS MAIS FORÇA Á LUTA DE TODOS! 

 

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