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Perante o “autismo” do presidente da CML, que continua a não ter tempo, para se empenhar num 
processo de diálogo com os trabalhadores da CarrisBus, estes em Plenário Geral , consideraram ser 
inaceitável esta fuga ao diálogo, assim como é inaceitável que recusando até agora a integração plena 
dos trabalhadores da CarrisBus na Carris,  a proposta de Acordo de Empresa apresentada pela CML, 
para além de ser inferior aos direitos conquistados e inscritos no AE da Carris, é também inferior à 
regulamentação coletiva existente em outras empresas sob a responsabilidade da CML e no próprio 
Código de Trabalho, apostando assim a CML na continuidade da precariedade nas relações de 
trabalho, embora publicamente o vá negando.  
 
Os trabalhadores também foram unanimes na exigência da entrega sem mais demoras dos cartões 
“LisboaViva”, nos mesmos moldes dos detidos pelos trabalhadores da Carris, dado a administração 
já ter assumido a efetivação deste direito e as requisições já terem sido entregues pelos 
trabalhadores. 
 
Apesar das declarações do senhor presidente da CML e do seu vereador dos recursos humanos,  o 1º 
na reunião do executivo camarário, na qual efetuámos a inscrição para intervenção e o 2º na reunião 
efetuada no passado dia 10, de ambos afirmarem o seu objetivo em existir contratação coletiva na 
CarrisBus e de estarem empenhados em pôr fim às situações de precariedade, o certo é que até hoje 
não deram nenhum passo neste sentido; a proposta que entregaram a ser aceite colocaria os 
trabalhadores em pior situação do aquela em que estão hoje e no que respeita á precariedade aquilo 
que se impõe é que todos os trabalhadores contratados a prazo passem a efetivos exatamente como 
os que trabalham através de empresas de trabalho temporário. Uns e outros desempenham funções 
permanentes e necessárias à CarrisBus, pelo que deveriam todos ter sido integrados de forma 
permanente na empresa. 
 
Perante este quadro os trabalhadores decidiram que se não houver respostas e efetivação concreta, 
quer do reinício do processo negocial, quer da reunião com o presidente da CML, quer da entrega 
dos cartões “Lisboa Viva”, a luta irá continuar, através da marcação de um período de greve, no 
próximo dia 5 de junho, entre as 13.30 e as 17.30 e que na manhã desse dia, pelas 10, até às 
13.30 h realizarão um PLENÁRIO GERAL , NA PRAÇA DO MUNICÍPIO, EM FRENTE À CML, 
onde decidirão as formas de continuidade da luta, caso estas se revelem necessárias.  
 

O STRUP procederá á convocação formal deste plenário. O tempo, entre as 10 h e 
as 13.30 h será justificado e abonado, pelo que, desde já, apelamos á presença de 

todos. 
 

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