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Uma delegação do STRUP/FECTRANS entregou no dia 21 de Abril, na Estação de Santo Amaro, uma exposição 
ao presidente da Camara Municipal de Lisboa, a reclamar a sua intervenção junto do CA para que este 
respeite o AE, a lei e os direitos dos trabalhadores. 

Com efeito, é inadmissível que a Administração, tão pródiga em fazer referência à sua capacidade de diálogo, 
não tenha até agora respondido a uma solicitação de reunião feita pelo STRUP há cerca de um mês. 

Afinal, por que razão anda o CA a fugir de fazer esta reunião? 

Será por saber que tem de pagar os proporcionais de várias rubricas e os descansos compensatórios devidos 
aos trabalhadores? 

Ou porque não pode fazer discriminações e tem de aplicar as férias consagradas no AE a todos os 
funcionários, independentemente de estarem ou não sindicalizados? 

De que tem medo o CA? 

De garantir a melhoria das condições de trabalho e de segurança da fiscalização, terminando com o serviço 

individualizado dos fiscais? 

De se comprometer com a construção de balneários adequados para os trabalhadores da “linha” e assegurar 

a substituição regular dos seus impermeáveis? 

De ter presente a necessidade de melhorar as condições de trabalho no tráfego, oficinas, sector 

administrativo, assim como resolver os problemas dos trabalhadores reconvertidos? 

Mas não só. Como é possível que o CA persista em não reconhecer a antiguidade dos trabalhadores da 

CarrisTur que transitam para a Carris? E não pagar o subsídio de almoço aos trabalhadores administrativos 

“dispensados”, ao contrário do que acontece com alguns quadros técnicos? 

Estas questões, entre outras, tal como a vacinação contra a Covid-19 e a atribuição do passe metropolitano, 

exigem respostas urgentes. Respostas que se reclamam também no processo de negociação do AE da 

CarrisBus e na integração desta empresa na CCFL, dando execução à deliberação aprovada pela CML, 

sensivelmente há um ano.  

Uma situação que responsabiliza também a CML, no que concerne ao cumprimento da promessa da 

integração da CarrisBus na CCFL e ao dever de garantir que nesta empresa pública a transparência, a boa-fé 

no diálogo e na negociação não sejam meras figuras de retórica, mas princípios que têm de ser respeitados 

e efectivados. 

Basta de manobras para protelar no tempo a resolução dos problemas! É altura do CA assumir as suas 

responsabilidades tratando os trabalhadores com o respeito e a consideração que merecem, sob pena do 

STRUP recorrer a outras entidades para assegurar que os princípios do diálogo e da negociação não sejam 

amordaçados. 

QUEM NÃO DEVE NÃO TEME! 


