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Lisboa 25 de Maio 2022                                                                                                                              A Direção                     

É HORA DO AUMENTO INTERCALAR DOS SALÁRIOS! 
 

O tempo passa e com a inflação nos 7,2%, falta dinheiro para o mês inteiro. 
 
A verdade é que estamos perante o maior ataque ao poder de compra dos salários, depois da passagem 
da troika por Portugal.  
 
Com efeito, ao longo destes meses o custo de vida não só dizimou os 25 € da actualização salarial, como 
desvalorizou a nossa retribuição face ao que auferíamos no ano passado. 
 
Por isso no momento em que foi nomeado um novo Conselho de Administração (CA) para a empresa, é 
altura de exigir um aumento intercalar dos salários, que assegure o poder de compra aos trabalhadores 
da Carris. 
 
Uma reivindicação que será apresentada na reunião de conciliação, solicitada pela FECTRANS ao 
Ministério do Trabalho e que terá lugar no dia 30 de Maio. 
 
Mas não só. O STRUP/FECTRANS considera ainda que existem um conjunto de problemas que se arrastam 
no tempo e que precisam de resolução imediata, pelo que vai solicitar uma reunião, com carácter de 
urgência, ao novo CA. 
 
É preciso que os trabalhadores da Carris sejam tratados com a consideração e a dignidade que exigem e 
merecem. 
 
Neste sentido é fundamental a abertura de um espaço de diálogo e de negociação que dê celeridade e 
eficácia à resolução dos vários problemas. 
 
Para tal é necessário assegurar: 

• A concretização do compromisso do pagamento da dívida relativa aos proporcionais; 
 

• A resolução das avarias constantes das máquinas instaladas nas estações, para a prestação de 
contas no tráfego, de forma a pôr termo a situações geradoras de instabilidade profissional e de 
mal-estar face a alegadas dívidas que alguns trabalhadores estão a ser injustamente acusados; 
 

• A atribuição do passe aos trabalhadores para a Área Metropolitana de Lisboa, na senda do 
anúncio da gratuitidade de transporte público para jovens e idosos; 
 

• A integração da CarrisBus na Carris. 
 

O momento é de unir e agir para construir soluções! 
NÃO DEIXEMOS PARA DEPOIS O QUE PODEMOS E DEVEMOS FAZER AGORA! 


