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É TEMPO DE ATINGIR AS 35 HORAS SEMANAIS E O AUMENTO DOS SALÁRIOS 

 

Realizou-se no passado dia 06 de Setembro mais uma reunião entre o C.A. e a FECTRANS, onde o C.A. 

começou por informar, que já solicitou autorização para a admissão de mais 41 novos tripulantes; que está a 

adoptar procedimentos com vista à renovação da frota no âmbito do “Programa Portugal 2020”; que está em 

curso um estudo sobre uma possível reestruturação da rede, pois a empresa tem vindo a perder clientes em 

2016.  

 

Quanto ao problema, “férias”, que não são ou demoram demasiado a ser concedidas, ou que o papel 

desapareceu, foi-nos transmitido mais uma vez, que as férias passarão a ser solicitadas via informática e 

concedidas, ou não, dentro de um prazo que será estipulado. 

 

A FECTRANS considerou positivo o objetivo de admissão de mais trabalhadores para a Carris, embora 

insuficiente, e lembrou a necessidade da sua contratação para outras áreas, como a fiscalização, setores 

administrativos e oficinas. 

 

Também quanto a qualquer processo de reestruturação da rede ela deve sempre ter em conta as necessidades 

das populações e o respeito pelos direitos dos trabalhadores, pelo que transmitimos que esperamos que 

qualquer resultado a que se chegue quanto aos estudos em curso deve ser previamente discutido com as 

ORT’s. 

 

 

Retomando a negociação do A.E., o C.A. mantém um conjunto de propostas para a retirada de direitos, sem 

admissão de qualquer contrapartida. 

 

Voltou-se a debater a cláusula 33ª - A (LP), em que a posição da empresa passa por atribuir 4 dias por ano, em 

vez dos 12  actuais (que não podemos gozar), e com a diferença, que antes se gozavam sem qualquer 

justificação, e estes teriam de ser gozados com uma justificação devidamente fundamentada. 

 

Quanto à cláusula 60ª – Assistência na doença, o C.A. reafirma a intenção de alterar a forma de pagamento, 

passando as baixas médicas a serem pagas mediante o vencimento líquido, e não o ilíquido como atualmente. 

 

Na cláusula 62ª – Complementos de reforma por invalidez, velhice e sobrevivência continua a intenção de 

retirada deste direito para os trabalhadores a ser admitidos após a eventual publicação do AE. 

 

No que respeita à proposta da FECTRANS de regulamentação dos horários do tráfego, o C.A. transmitiu estar 

ainda a analisar. 

 

A FECTRANS transmitiu que mantém toda a disponibilidade negocial, mas não aceitará posições de 

irredutibilidade negocial, em que só os trabalhadores é que perderiam.  

 

Quem neste processo tem estado fechado a qualquer evolução tem sido o C.A., ao não admitir qualquer 

discussão quanto à necessidade absoluta de aumentos salariais, num quadro de enorme degradação que 

estes sofreram, nem admite discussão quanto à implementação, mesmo faseada, das 35 horas semanais, 

finalmente já reconquistadas na administração pública e que têm que ser uma realidade no setor empresarial 

do Estado e no privado. 
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CARRISBUS 
 
No que respeita a este processo o C.A. continua a dizer estar de acordo com a abertura de um processo 

negocial que leve à existência de uma regulamentação coletiva das relações de trabalho. Tem até uma contra-

proposta pronta, mas que não apresenta por não ter autorização do Ministério das Finanças(??) para o fazer. 

 

Em resposta à FECTRANS o C.A. informou ter pedido autorização para a contratação de 28 trabalhadores 

para a CarrisBus e que esta foi concedida. 

 

A FECTRANS deixou claro que entende que a solução definitiva será a da integração plena da CarrisBus na Carris e a consequente 

aplicação do AE desta a todos os trabalhadores que desempenham funções na CarrisBus, no entanto mantém toda a abertura para 

um processo intercalar que defina algumas condições de regulamentação coletiva. 

 

CARRISTUR 
 

Também nesta empresa a resposta continua a ser o da falta de autorização do Ministério das Finanças para a 

aplicação dos aumentos salariais definidos na regulamentação coletiva que se lhes aplica, apesar de no que 

respeita ao Ministério do Ambiente, como já anteriormente transmitimos, este assumiu em reunião havida com 

a CGTP-IN, em que a delegação foi composta por representantes da FECTRANS e do STRUP, que este 

Ministério já deu a sua concordância à resolução deste conflito. 

 

SE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS NÃO RESOLVE, NÓS VAMOS LÁ AJUDÁ-LO A RESOLVER 
 
Quer no que respeita ao processo da Carris, quer da CarrisBus, quer da CarrisTur é evidente que têm um 

denominador comum, no que diz respeito às reivindicações dos trabalhadores, o Ministério das Finanças.  

 

Assim a FECTRANS no dia 19 de Setembro irá levar a efeito uma ação de denuncia da precariedade nas 

empresas do setor dos transportes e comunicações na Praça da Figueira. 
 

No dia 20 irá também proceder a uma CONCENTRAÇÃO DE MEMBROS DE ORT’S JUNTO AO MINISTÉRIO DAS 

FINANÇAS NO DIA 20 DE SETEMBRO PELAS 10 HORAS e onde de viva voz será levada a exigência de 

desbloqueamento de todos estas questões. 

 
Desde já apelamos à presença de todos os trabalhadores disponíveis da Carris e CarrisTur. 

 

Em relação aos trabalhadores da CarrisBus, dado existirem horas para a realização de plenário, o STRUP irá 

proceder à marcação de um plenário para as Estações, entre as 8 h e as 12.30 h deste dia, e desde já apela à 

deslocação destes trabalhadores para o ministério das Finanças, na Pça. Comércio, para participarem nesta 

ação. 

 
Por último reforçamos o apelo, a nesta fase final, os trabalhadores procederem à assinatura da Petição 

que está a circular, contra o aumento da idade de reforma para os motoristas. 

 

 

 

 

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