
 
 

 

É PRECISO AVANÇAR EOS SALÁRIOS AUMENTAR! 

 

Decorreu na passada  2ª feira, mais uma reunião de negociações do AE. Uma reunião que demorou muito 

e se avançou pouco. 

 

Com efeito o C.A. persiste em “empurrar com a barriga” o processo de negociação. Lesto em evitar a 

discussão de questões centrais relacionadas com as matérias de expressão pecuniária, o C.A. opta por se 

refugiar na desculpa de ter de analisar as propostas dos diversos sindicatos. 

 

Neste sentido, e apesar de pequenos ajustes, em matérias como, a atribuição do subsídio de pronto-

socorro; o alargamento do horário para a atribuição do subsídio diário aos trabalhadores que não tem 

transportes; o pagamento em numerário da parte do subsídio de refeição que não é sujeito a impostos, 

aos trabalhadores interessados; e a justificação e pagamento do aumento de créditos para a dádiva de 

sangue; ficaram de ser analisados pelo C.A.. Uma análise que se espera que tenha uma resposta positiva. 

 

Contudo, há matérias centrais que não podem deixar de merecer uma atenção especial do C.A. Falamos 

na necessidade deste  reclamar junto da CML e da AML, a criação do passe com abrangência a toda a área 

da AML. 

 

Por outro lado, reafirmamos a criação de um subsídio de produtividade que se justifica e exige, mais do 

que nunca, no tempo em que vivemos. É que não basta dizer que “ estamos na linha da frente”. É preciso 

que o reconhecimento seja feito aos trabalhadores da Carris, que nunca deixaram de prestar um serviço 

publico, fundamental para a mobilidade das pessoas, o funcionamento da empresa e a evolução da 

economia. 
 

Um trabalho árduo que continua a ser mal remunerado. E que, por isso mesmo, justifica o aumento dos 

salários e a importância do seu distanciamento do salário mínimo nacional. 
 

Uma situação que nos leva a relembrar os lucros anteriormente obtidos pela Carris e que não pode ser 

beliscada,  pelo facto da empresa à última da hora, ter descoberto um saldo negativo para este ano, 

quando anteriormente previa um resultado positivo. 
 

Para o STRUP não podem ser os trabalhadores da Carris a pagar pelas contas que outros não souberam 

fazer. Nós cumprimos com os nossos deveres, por isso exigimos que respeitem os nossos direitos.  O 

direito à actualização salarial anual, é um direito de que não abdicamos! 
 

Esperamos que na reunião de 10 de Fevereiro, o C.A. evolua nas suas posições e apresente uma proposta 

de atualização salarial, ao nível daquilo que os trabalhadores merecem e exigem. 
 

Unidos conseguiremos! 
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