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Lisboa 2 de Junho 2022                                                                                                                              A Direção                     

NECESSÁRIO SALÁRIO AUMENTAR, PARA O PODER DE COMPRA MELHORAR! 
 

Realizou-se no dia 30 de Maio, no Ministério do Trabalho, a reunião de conciliação do processo de revisão 
do AE. 
Mais uma vez demonstrámos que contra os factos, os representantes do CA não tiveram argumentos. 
 

Para o STRUP/FECTRANS é urgente o aumento intercalar dos salários que reponha o poder de compra 
perdido. 
A verdade é que se tivermos em conta a inflação de 8% no mês de Maio, o aumento salarial deveria de ser 
de 80€ num salário de mil euros e não de 25€ como a empresa aplicou. 
Eles sabem que este dinheiro é nosso e não desconhecem que tudo faremos para assegurar a diferença 
entre o valor que a Carris pagou e o que a inflação levou. 
 

Por outro lado, não há qualquer razão para que o novo CA e a CMLisboa não atribuam o passe para a Área 
Metropolitana aos trabalhadores da Carris, sobretudo depois de implementarem a gratuitidade do 
transporte público para os jovens e idosos. 
A questão de fundo e que nós não podemos continuar a ser lembrados para trabalhar e esquecidos para 
receber. 
 

Já quanto ao pagamento dos “proporcionais” os representantes da empresa reconheceram que existe um 
compromisso para cumprir. Contudo, mais do que constatar é chegada a altura de pagar! 
 

Neste quadro os representantes da empresa informaram que o novo CA irá agendar a reunião solicitada 
pelo STRUP/FECTRANS. 
Temos propostas e soluções. Agora é tempo da Administração assumir as suas responsabilidades e 
corresponder aos anseios e necessidades dos trabalhadores. 
 

Para além destas questões, outras existem que precisam de resposta imediata, como as sucessivas 
anomalias das máquinas das estações para a prestação de contas. 
O  STRUP/FECTRANS defende que é dever dos trabalhadores assegurar regularmente a prestação de 
contas. 
No entanto, consideramos inadmissível a instauração de processos disciplinares quando, em Maio de 2019, 
a empresa estipulou em Ordem de Serviço, que os trabalhadores deveriam guardar os talões de fecho de 
turno por um período de 30 dias e agora a Carris vem reclamar alegadas dívidas com mais de 2 anos!  
 

Haja vergonha! 
A empresa que há anos “anda a empurrar com a barriga” o pagamento dos “proporcionais”, surge agora 
como “cobradora de fraque” a exigir a cobrança de supostas dívidas a trabalhadores que guardaram os 
talões e provam que nada devem à Carris. 
Basta de desorganização e de pressão sobre quem trabalha e cumpre com as suas obrigações! 
O momento exige a resposta a uma só voz! 
 

Por melhores condições de vida e de trabalho! Pela defesa da nossa dignidade! 


