
 
 

 

É PRECISO RESPEITAR E VALORIZAR OS TRABALHADORES DA CARRIS! 

 
Na reunião realizada no dia 10/02, o C.A. apresentou uma proposta de 10 euros de aumento salarial 

mensal, “pelo reconhecimento do esforço dos trabalhadores”. Ou seja, para eles, o nosso empenho, 

dedicação e sentido de responsabilidade, valem 33 cêntimos por dia.  

 

Para o C.A. estamos “no pelotão da frente para trabalhar” e no “carro-vassoura” para receber. É 

inadmissível que o salário base dos homens e mulheres que poem a frota da Carris a andar, esteja cada 

vez mais próximo do salário mínimo nacional. Haja respeito e consideração por quem trabalha. 

 

O C.A. tem a obrigação e condições para ir muito mais longe. É possível, necessário e urgente o 

aumento significativo dos salários na Carris. É preciso ter presente que a melhoria do serviço público 

é indissociável da valorização dos trabalhadores que, com zelo e competência, o prestam diariamente. 

 

Uma situação que releva a importância da redução do horário de trabalho, mesmo que faseada, para 

as 35 horas. Não faz sentido que o C.A. reconheça a justeza da reivindicação e depois recorra a 

desculpas coxas para dizer que não pode assumir compromissos, que se prolonguem para além do 

mês de Setembro. 

 

 Seguindo este raciocínio o C.A. também não podia assinar AE’s e planificar investimentos, 

designadamente na renovação da frota para os próximos anos. Exige-se seriedade e vigor e não 

desculpas “esfarrapadas”, na abordagem de assuntos de transcendente importância para os 

trabalhadores e a empresa. 

 

Relativamente a outras matérias referidas no último comunicado, verificaram-se pequenas evoluções. 

Para além destas, a FECTRANS reafirmou a necessidade de que o 8º grupo de folgas para os 

trabalhadores do tráfego, com folga rotativa, deve ser implementado, em todas as Estações 

simultaneamente. 

 

Estando agendada uma nova reunião para o dia 3 de Março, é fundamental que todos os que trabalham 

na empresa participem ativamente na discussão e nas decisões a tomar. 

 

Não deixemos nas mãos de outros, aquilo que nos compete fazer! Contamos contigo nos 

plenários que se vão realizar na próxima semana. O momento é de união para a acção! 

 

Comunicado, nº9 de 12/02/2021                                                                                                                                A Direção 



 

 

 

 

 

 

PLENÁRIOS NA CARRIS 

 

 

Dia 17/02 – Musgueira das 10h às 11h, sala de plantões, com justificação e abono, nos termos da lei,, 

para os trabalhadores dos setores fixos e das 14 às 16 h para todos os trabalhadores disponíveis; 

 

Dia 18/02 – Pontinha das 10h às 11h, com justificação e abono, nos termos da lei,, para os 

trabalhadores dos setores fixos e das 14 às 16 h para todos os trabalhadores disponíveis; 

 

 Dia 19/02 – Miraflores das 10h às 11h, sala de plantões, com justificação e abono, nos termos da 

lei,, para os trabalhadores dos setores fixos e das 14 às 16 h para todos os trabalhadores disponíveis; 

 

Dia 22/02 – Santo Amaro das 10h às 11h, sala de plantões, com justificação e abono, nos termos da 

lei,, para os trabalhadores dos setores fixos e das 14 às 16 h para todos os trabalhadores disponíveis; 

 

Dia 24/02 – Cabo Ruivo das 10h às 12h, sala de plantões e das 14 às 16 h para todos os trabalhadores 

disponíveis; 

 


