
    

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

Comunicado nº 16 

 

 

 

 
Lisboa 18 de Março 2021                                                                                             A Direção                     

 

 

 

A FECTRANS depois de auscultar os trabalhadores, decidiu assinar as alterações ao AE da Carris para 2021. 

Fê-lo devido à importância da manutenção de todos os direitos e do compromisso da entrada de um novo sistema de folgas, para 

os trabalhadores do tráfego com folga rotativa, em julho de 2023. 

Já no que respeita aos salários, o C.A. podia e 

devia ter ido mais longe. Foi a pressão dos 

trabalhadores que forçou o C.A a passar de zero 

para os 15 € de aumento salarial. Será a 

participação reivindicativa dos 

trabalhadores que levará a empresa, no 

futuro, a ter uma outra postura na 

negociação dos salários. Pela nossa parte 

não vamos desistir de provar que os 

trabalhadores da Carris, merecem mais e 

melhor. 

Para a FECTRANS a política salarial da 

empresa necessita de ser revista a curtíssimo 

prazo. O salário base precisa de ser valorizado 

e distanciar-se do salário mínimo nacional. 

Este deve ser um objetivo estratégico da gestão 

de recursos humanos da empresa, considerando 

que a melhoria do serviço público é 

indissociável da valorização e reconhecimento 

profissional daqueles que o prestam. 

Por isso entendemos como desadequada a 

“moeda de troca”, que o C.A utilizou para não 

manter matérias, antes acordadas que 

melhoravam ligeiramente o clausulado geral. 

Encerrado o processo de negociação do AE, é 

preciso que haja abertura e sentido de 

responsabilidade para nos próximos tempos 

se refletir, estudar e adaptar medidas 

inerentes à conceção do passe metropolitano 

e a uma futura redução do horário de 

trabalho para as 35 horas semanais. 

Mas não só. É preciso que no imediato o C.A. 

seja célere e responda positivamente, a um 

conjunto de problemas de índole individual e 

coletiva, que afetam os motoristas e guarda-

freios, trabalhadores da expedição e da 

fiscalização, administrativos e oficinais e 

trabalhadores em reconversão. 

Neste sentido informamos todos os associados 

do STRUP, que sendo detetado que a 

empresa não está a proceder ao pagamento 

das partes proporcionais do subsídio de 

atividades complementares, do trabalho 

extraordinário e do trabalho noturno nas 

férias, subsídio de ferias e de Natal, devem 

contactar o Sindicato e juntar os recibos de 

vencimento, desde que estão na empresa, 

para reclamar os respetivos créditos. 

Por último, enquanto subscritores do AE 

entendemos que todas as matérias que o integram, sejam 

de natureza pecuniária, férias ou outras, devem ser 

aplicadas a todos os trabalhadores, independentemente 

de serem sindicalizados ou não. Para a FECTRANS 

deveres iguais implicam direitos iguais.

                               

A união faz a força. Contamos contigo! 

COM OS TRABALHADORES, PELA VALORIZAÇÃO DOS SEUS DIREITOS! 


