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Lisboa 11 de Junho de 2021                                                                                             A Direção                     

C. A. RECONHECE DIVIDA AOS TRABALHADORES! 

Finalmente o C.A. respondeu positivamente à exigência do STRUP, assumindo o pagamento no 

subsídio de férias dos proporcionais do subsídio de atividades complementares e do trabalho 

extraordinário, relativos a 2020. 

Este é mais um exemplo de que vale a pena acreditar e lutar por aquilo a que os trabalhadores 

têm direito. 

Dado este passo, é necessário que o C.A. dê o outro que falta. Ou seja, ressarcir os trabalhadores 

daquilo que lhes é devido e não foi pago nos anos anteriores. 

Se o C.A. está disponível para corrigir o erro no presente, tem obrigação de acertar as contas 

relativamente ao passado. O STRUP está disponível para resolver este assunto pelo diálogo, mas 

não prescindirá de recorrer à via jurídica, caso a empresa não cumpra com as suas obrigações. 

O C.A. da Carris e a Camara Municipal de Lisboa, enquanto acionista da empresa, tem o dever de 

respeitar os trabalhadores e os seus direitos, em todas as áreas socioprofissionais. 

Por isso é necessário que o C.A. assuma uma posição firme junto da Camara Municipal de Lisboa 

e da Direção geral de Saúde, quanto à vacinação dos seus profissionais, considerando o serviço 

publico que prestam diariamente. 

Mas não só, é preciso acabar com as chantagens e discriminações, aplicando o regime de 25 dias 

uteis de férias, acrescidos da majoração que consta no AE, a todos os trabalhadores da empresa. 

Uma situação que não dispensa, antes exige a melhoria das condições de trabalho nas áreas 

oficinais e administrativas, nomeadamente as relacionadas com a ergonomia e o pagamento do 

trabalho extraordinário realizado no setor administrativo. 

Por último, o STRUP apela a todos os trabalhadores que subscrevam o abaixo-assinado, pela 

integração da CarrisBus na Carris para assegurar direitos iguais. 

Contamos contigo!  

A força da razão é a razão da nossa luta! 

 


