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Lisboa 19 de janeiro de 2022                                                                                             A Direção                     

DEPOIS DO MUTISMO, A ADMINISTRAÇÃO PASSA À PROVOCAÇÃO! 

A intervenção do STRUP/FECTRANS e a insatisfação dos trabalhadores forçaram o CA a reunir no 

dia 18 de Janeiro para dar início ao processo de revisão do AE. 

A justificação para o atraso foi a de que a Câmara Municipal de Lisboa ainda não tinha aprovado 

o orçamento para este ano.  

Mais uma “desculpa”, a acrescentar a outras, dado que o orçamento continua por aprovar e tal 

não foi impeditivo de a Administração apresentar, agora, uma proposta. 

Uma proposta que se traduz numa actualização salarial de 10 euros mensais.  

Ou seja, 33 cêntimos por dia! 

Uma provocação, tanto mais que a actualização que o CA nos propõe fica muito longe do subsídio 

mensal de 80 euros que os administradores recebem para os seus telemóveis! 

A posição da gestão da empresa, para além de apostar na redução do nosso poder de compra 

face a uma inflação galopante, persiste em aproximar o nosso salário-base do salário mínimo 

nacional. 

Estamos perante uma desconsideração aos trabalhadores do tráfego, das oficinas e do sector 

administrativo, que justifica e merece uma resposta. 

Não podemos continuar a ser lembrados para trabalhar e esquecidos para receber.  

E muito menos chamados a financiar o pagamento do serviço social que a empresa presta à 

população de Lisboa. 

Por isso, não basta a Administração dizer que as ausências motivadas pela vacinação contra a 

Covid-19, não são contabilizadas para a majoração das férias, ou que o cartão BPI para os 

trabalhadores do tráfego não é obrigatório. 

É preciso muito mais. É preciso que respeitem quem trabalha todos os dias para credibilizar a 

Carris junto da população. 

E isso não se faz com discursos de ocasião. Faz-se com propostas que valorizem 

significativamente os nossos salários e direitos. 

Até porque se há dinheiro para eles, não pode deixar de haver para nós! 

É hora de juntar o descontentamento à acção e passar a palavra aos trabalhadores para, em 

plenário, discutirem e decidirem sobre a resposta a dar à Administração da Carris e ao executivo 

da CML. 

JUNTA A TUA, À NOSSA VOZ! 


