
  

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

Comunicado FECTRANS nº9/2022  

 

 

 

 
Lisboa 14 de março 2022                                                                                            A Direção                     

A INFLAÇÃO AUMENTA E O SALÁRIO NÃO AGUENTA! 
 

Vivemos um tempo em que o custo de vida aumenta e os salários perdem cada vez mais poder de 
compra. A inflação não pára de aumentar e já atingiu os 4,2% em Fevereiro. 
 

Uma situação que tenderá a agravar-se com a brutal subida dos preços dos combustíveis, do gás, da 
eletricidade e o anúncio de novos aumentos de bens essenciais, como o pão, a carne, o peixe, a fruta 
e os legumes. 
 

Por que contra factos não há argumentos, se antes os 20€ de atualização salarial apresentados pela 
empresa eram insuficientes, agora com a subida da inflação são ridículos. 
 

Por outro lado, os que invocam que somos trabalhadores em funções públicas, ou seja, trabalhadores 
da Administração Pública para sub-repticiamente, passarem a ideia de que 20€ é um bocadinho melhor 
do que 0,9% - ou seja, um mal menor - nós dizemos que não pactuaremos com a confusão que gera a 
divisão e a capitulação. 
 

Que fique bem claro: somos trabalhadores da Carris cuja relação de trabalho é regulada por um Acordo 
de Empresa que nada tem a ver com a Administração Pública. 
 

O momento em que nos encontramos exige a unidade de todos os trabalhadores da Carris e a sua 
participação ativa em todas as fases do processo negocial. 
Esta é a razão que levou o CA a suspender a sua participação nas reuniões de negociação. Tem medo 
que a união dê força à negociação por melhores salários e direitos. 
 

Por isso, tentou primeiro, sem sucesso impedir que os trabalhadores reunissem em plenário ao abrigo 
da lei sindical. E agora abandona a mesa de negociações, a pretexto da convocação de um novo 
plenário geral no dia 22 de Março. 
 

A verdade é que a raiz do problema está numa Administração que perdeu a razão e fica cada vez mais 
fechada sobre si mesma e com crescentes dificuldades em aceitar o contraditório e responder aos 
problemas dos trabalhadores. 
Por muito que lhes custe, as Administrações passam e os trabalhadores ficam! 
Cumprimos com os nossos deveres, exigimos que respeitem e valorizem os nossos direitos! 
 

Dia 22 de Março é o momento certo para fazer ouvir a nossa voz no Plenário geral que se realiza em 
Miraflores, a partir das 10h. Para o efeito foi entregue um pré-aviso de greve entre as 10h00 e as 15h00. 
Os transportes serão assegurados a partir das estações, nos mesmos moldes do Plenário anterior. 
 

CONTAMOS CONTIGO NESTA ACÇÃO QUE É DE TODOS! 
CONTRA AO AUMENTO DO CUSTO DE VIDA! 
POR SALÁRIOS E DIREITOS QUE VALORIZEM QUEM TRABALHA! 


