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O C.A. “finge-se morto”,  para esquivar-se a reunir e ser confrontado com a exigência de resposta positiva 

às nossas reivindicações. Prima pelo silencio, quando devia optar pela audição. Evita a discussão para 

impedir a solução. Recorre à arrogância e prepotência para fugir à negociação e ao diálogo social. 

Esta não pode nem deve de ser a postura da administração de uma empresa pública, como a CCFL. 

Mas afinal de que tem medo o C.A.? De reconhecer que é tempo de promover o pagamento dos 

proporcionais das rúbricas pagas com carater de regularidade, evitando que os processos sigam para 

tribunal e que a imagem da empresa fique manchada? 

De acabar com as chantagens e discriminações e aplicar o mesmo regime de férias a todos os 

trabalhadores? 

De cumprir com a promessa de integração da CarrisBus na Carris? 

De fazer justiça aos trabalhadores da CarrisTur, contabilizando a sua antiguidade nesta empresa, quando 

são integrados na Carris e respeitar o AE da CarrisTur, quanto à prestação de contas e deslocações 

integradas no horário de trabalho? 

De assumir o reajustamento do subsídio de refeição, tendo presente o aumento do custo de vida e dos 

preços dos bens e produtos essenciais, vendidos dentro e fora da empresa? 

De ter a coragem de defender junto das diversas entidades a atribuição do passe para toda a área 

metropolitana a todos os trabalhadores? 

De fazer um pequeníssimo investimento no fornecimento de 12 mascaras semanais, aos trabalhadores da 

Central de Comando de Tráfego, de forma a que estes utilizem uma em cada período de trabalho, numa 

situação em que o calor aumenta e o fluxo de aumento de infeções por “Covid 19” se acentua? 

De ter presente o bem-estar dos trabalhadores, encontrando soluções alternativas para a prestação de 

contas, considerando que as máquinas existentes nas Estações estão constantemente a ficar “fora de 

serviço”? 

Pela parte do STRUP, não desistiremos de tratar estes problemas “olhos nos olhos”,  junto do C.A e da 

CM Lisboa, enquanto acionista da empresa. 

É tempo do C.A.  e da Camara Municipal de Lisboa respeitarem e valorizarem os trabalhadores da 

CARRIS. Até porque eles passam por cá, mas nós continuamos cá, a lutar pelos nossos direitos e pela 

prestação de um serviço publico condigno à população.  

A força da razão é a razão da nossa luta! 


