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Lisboa 7 de Julho 2022                                                                                            A Direção                     

O AUMENTO INTERCALAR DOS SALÁRIOS É URGENTE! 

Isto mesmo transmitimos ao presidente do Conselho de Administração (C.A.) na reunião 
realizada com todas as organizações sindicais no dia 6/07. 

A realidade encarrega-se de demonstrar, que só tendo em conta a inflação de 8,7% registada 
no mês de Junho, o aumento salarial deveria ter sido de 87 €, num salário de mil euros e não 
de 25€, como foi aplicado pelo C.A. 

Para além desta questão também colocámos: 

✓ A necessidade de atribuição do passe para a área metropolitana aos trabalhadores, que ainda mais 

se justifica depois da CML implementar a gratuidade no acesso ao transporte para os jovens e 

idosos. 

✓ A concretização do compromisso de pagamento dos proporcionais desde 2017 e a criação das 

condições para o seu pagamento, relativo ao período anterior a 2017;  

✓ A integração definitiva da CarrisBus na Carris; 

✓ A resolução das avarias das máquinas de prestação de contas e pôr termo aos processos 

disciplinares existentes, por alegadas dividas, que não são provadas pela empresa; 

✓ A preparação da entrada em vigor do novo sistema de folgas, no tráfego, em julho de 2023 e a 

adopção de medidas que resolvam a falta de assistência médica no posto médico; 

Tendo em conta que a FECTRANS- STRUP, logo apos a nomeação do atual C.A. solicitou a 

este, uma reunião com caracter de urgência, para tratar destas questões, o senhor presidente 

do C.A. assumiu o compromisso de marcar com a maior brevidade esta reunião, para dar 

continuidade à discussão destas matérias. 

TRIBUNAL DÁ RAZAO AOS TRABALHADORES QUANTO AO PLENÁRIO DO DIA 27/01/2022 

Em decisão comunicada, ontem dia 6/07 o tribunal (citamos) “reconhece o direito a todos os 

trabalhadores participarem no plenário convocado para o dia 27/01/2022, entre as 10h e as 15 h, 

independentemente da categoria e desde que não estejam a assegurar o funcionamento de um serviço 

urgente e essencial o qual não pode ser entendido como toda e qualquer atividade de condução.” (fim de 

citação). Não sobram duvidas que as Organizações que promoveram o plenário o fizeram 

cumprindo com a lei. Esperamos que o C.A. proceda agora, ao pagamento dos valores 

descontados, assim como  deve reclassificar esta “falta”, passando esta a ser justificada e 

abonada. Caso assim não seja cá estaremos na defesa dos direitos de todos e em particular 

dos associados do STRUP!  

Porque unidos somos mais fortes, vem também daí, dar força a ti mesmo! 


