
 

 

Aos trabalhadores da Carris 

  

Realizou-se no dia 25 de janeiro, a 2ª reunião de negociação do AE de 2021. Entre as várias matérias em 
discussão destacamos: 
 

1. Aumento dos salários 
 

Sendo importante a abordagem de todas as questões, para a FECTRANS/STRUP não é admissível que o 
aumento dos salários seja remetido para “debaixo do tapete”. Diz a empresa que “o dinheiro não cai das 
árvores”, mas convém lembrar que os trabalhadores da Carris não trabalham para aquecer. Acresce que 
se o C.A. está tão preocupado em poupar com quem produz e dignifica a imagem da CCFL, porque razão 
recorreu “à arvore das patacas” e contratou uma empresa privada para fazer a fiscalização, quando os 
trabalhadores da Carris o podiam fazer melhor e mais barato? 
 

Todos sabemos que com o Covid 19, houve uma redução de passageiros e receitas. Mas é preciso ter 
presente que a empresa recebeu 53, 9 milhões de euros de compensações. Daqui resulta o saldo positivo 
que, continua a embaraçar o C.A. na mesa das negociações e a levá-lo a tentar justificar o que não tem 
justificação. A verdade é que não podem ser os salários dos trabalhadores a serem penalizados pelo serviço 
social que a empresa presta. Há, pois razões profissionais e argumentos laborais para exigir o aumento 
dos salários. 
 

2. Redução do horário 
 

O C.A. reconheceu que faz sentido a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. Contudo 
invocou que tal só é possível ser feito de forma progressiva, com a redução de 1 hora por ano e a 
contratação de mais trabalhadores. Havendo reconhecimento da justeza desta reivindicação porque 
espera o C.A. para passar das palavras à acção? Haja coragem e vontade política para fazer o caminho 
caminhando! 
 

3. Folgas 
 

Em relação à proposta de mais um grupo de folgas, para os trabalhadores com folgas rotativas, o C. A. 
admitiu a sua implementação. No entanto considerou que o sistema com sexta, sábado e domingo – 
sábado e domingo – sábado, domingo e segunda – seria aplicado de forma faseada ao longo de 4 anos. 
Começando em julho de 2021 numa estação, com o alargamento a cada uma das outras nos anos 
subsequentes. Esta proposta do C.A. não corresponde às legítimas expectativas dos trabalhadores do 
tráfego. É preciso que o C. A. acompanhe as propostas sindicais. 
 
A próxima reunião terá lugar no dia 1 de fevereiro. Junta a tua à nossa voz por melhores salários e 
melhores horários.  
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