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Lisboa, 9 de Janeiro de 2023                                                                                                                              A Direção 

PARA A VIDA MELHORAR OS SALÁRIOS TEM QUE AUMENTAR! 

Está agendada para o dia 16 de janeiro a primeira reunião de negociações da revisão do AE da 

Carris. 

Um momento importante para os trabalhadores DIZEREM NÃO!, à redução do poder de 

compra a que tem sido sujeitos, nomeadamente no último ano. 
 

A verdade é que de acordo com os dados do Banco de Portugal a inflação média foi de 8,1% em 

2022, perspetivando-se para este ano um valor na ordem dos 5,8%. Uma situação que tenderá a 

agravar-se com o aumento das taxas de juro e os encargos com a habitação. 
 

Estes são factos concretos a que o C.A. não pode fugir! 
 

Depois dos lucros anunciados pelo presidente da empresa e da renovação considerável da frota 

que terá lugar este ano, exige-se que o C.A. invista nos trabalhadores com a consequente 

reposição e melhoria do poder de compra dos seus salários. 
 

Basta de “palmadinhas nas costas”, com os preços a subir e os salários a cair. 
 

Há que acabar com a hipocrisia e a “choradeira” do costume, que nos esvazia os bolsos e assumir 

medidas objetivas que valorizem e dignifiquem os salários dos profissionais da Carris, CarrisBus e 

CarrisTur. 
 

É preciso que a empresa reponha a diferença entre o valor salarial aplicado em 2022 e a 

inflação verificada.  
 

É preciso que os salários aumentem 10% com um valor mínimo de 100 € a cada trabalhador, 

este ano. 

Mas não só. É urgente que o C.A. pague de uma vez por todas, os proporcionais e o tempo 

descontado aos trabalhadores que participaram no plenário de Janeiro do ano passado. 
 

E encontre soluções para a prestação de contas no tráfego; a implementação de um sistema que 

assegure mais folgas ao fim de semana e a atribuição do passe para a área metropolitana.  
 

 A hora é de unidade e acção. Por isso exigimos o início dos processos negociais na 

Carrisbus e Carristur. 
 

 Sabemos que estas e outras reivindicações são justas e possíveis de concretizar. Está na hora do 

C.A. demonstrar, se quer valorizar ou menorizar os salários e os direitos dos trabalhadores da 

Carris, CarrisBus e CarrisTur. 

 

Pela nossa parte cá estaremos a apresentar soluções e a construir a união para a ação! 


