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INICIADAS AS NEGOCIAÇÕES, A LUTA PROSSEGUE PELA 

CONTRATACÃO  COLECTIVA  NA CARRISBUS 

A jornada de luta realizada pelos trabalhadores da CARRISBUS no dia 23 de Março levou a 

que dessemos mais um passo no processo negocial com o Conselho de Administração, foi 

marcada a reunião que os trabalhadores da CARRISBUS já aguardavam a vários meses. 

No dia 30 de Março foi realizada a reunião com o CA e nela foi-nos entregue a proposta para 

um inicio de negociação, esta proposta vai ser analisada, pelos dirigentes e delegados 

sindicais ao pormenor e  discutida com os trabalhadores em plenários que brevemente serão 

marcados. 

No entanto importa que desde já fique claro que não basta a apresentação da proposta, para 

desmobilizar a luta em curso, pois numa primeira analise, é já claro que para se poder chegar 

a  acordo tem que ir mais além porque a proposta entregue é claramente insuficiente.  

Os trabalhadores ainda nada têm para além de terem conseguido, pela luta, o início do 

processo negocial, não é pouco, mas é insuficiente, pelo que devem manter a firmeza e 

mobilização, demonstradas até aqui e nos plenários decidirmos as formas de continuação 

do caminho.  

Na reunião também ficou claro a situação do direito ao transporte dos trabalhadores da 

CARRISBUS, o administrador demonstrou não saber da colocação, que alguém efetuou, 

nos cartões de ponto da expressão “ não serve de titulo de transporte”. 

 Sobre esta questão ficou claro, que o direito ao transporte nos veículos da Carris é 

garantido aos trabalhadores da CarrisBus. A administração concordou em ir fazer 

informação escrita nesse sentido, assim como esteve de acordo em atribuir aos 

trabalhadores da CarrisBus o cartão Lisboa Viva, que é atribuído aos trabalhadores 

da Carris. Solicitámos que tudo o que se passou nesta reunião ficasse expresso em Acta. 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 18 de Abril, por isso devemos manter-nos firmes 

na mobilização e  continuar a pressionar o CA para que tenhamos o melhor acordo. 

TODOS UNIDOS DAMOS MAIS FORÇA A LUTA DE TODOS! 

 

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