
 
 

 

Aos trabalhadores da Carris, CarrisBus e CarrisTur: 

 

Realizou-se no dia 26/01/2021, uma reunião entre o C.A. e as ORT’s da Carris, no âmbito da discussão sobre 

as medidas de proteção a adoptar perante a epidemia em curso. Neste contexto o C.A. assumiu que: 

 

• Vai realizar testes aos trabalhadores da secretaria da Musgueira e da Central de Comando de Tráfego 

(MF), assim como a desinfeção das respectivas instalações; 

• Já informou a DGS do interesse em que os trabalhadores da Carris sejam integrados nos grupos 

prioritários de vacinação; 

• Vai analisar a possibilidade de aumento do número de serviços seguidos e também a hipótese de 

colocação de “sprinters”, nos locais de rendição, de forma a viabilizar a deslocação dos trabalhadores 

para as Estações; 

•  Irá adquirir máscaras com maior nível de proteção; 

• Irão ser implementadas escalas de verão e em algumas situações serviços de férias escolares; 

Regista-se a resposta dada pela empresa. Contudo fica muito aquém de corresponder às inquietações com 
que os trabalhadores se confrontam no dia-a-dia. 
 

Para o STRUP é necessário que o C.A. vá mais longe. Investir na proteção da segurança e saúde no trabalho, 
é uma prioridade indispensável para assegurar o bem-estar dos trabalhadores e garantir a prestação do 
serviço público. 
 

Neste sentido o STRUP considera fundamental que a empresa assegure: 
 

•  o pagamento do subsídio de refeição a todos os trabalhadores da Carris, CarrisBus e CarrisTur que 

sejam colocados na situação de dispensados, incluindo os que se encontram nos grupos de risco, 

sejam eles do tráfego, administrativos ou oficinais; 

• A criação de condições para que os trabalhadores do tráfego possam aceder a refeições quentes e 

ter acesso a instalações sanitárias, com as condições adequadas de higiene; 

•  Os serviços com folga devem ser assegurados por dois trabalhadores com saída e recolha às 

Estações; 

• A realização de testes rápidos de forma preventiva e voluntária, aos trabalhadores da Carris, 

CarrisBus e CarrisTur, privilegiando-se no imediato o rastreio dos funcionários do abastecimento da 

Pontinha e da secção que prepara os kit’s de proteção; 

• A solicitação de informação à DGS sobre o plano de vacinação para as várias áreas da empresa; 

Estas são questões centrais que precisam de resposta. Esperamos que, na reunião da próxima terça-feira, o 
C.A. evolua de forma mais significativa. 
Pela nossa parte continuaremos empenhados, não só em identificar os problemas como em apresentar 
soluções para os resolver. 
 

Isto porque “enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar”!    

 

Comunicado nº 6 de 26 janeiro 2021                                                                                                                                      A Direção 


