
  

AOS TRABALHADORES DA CARRIS, 

CARRISBUS E CARRISTUR 

Comunicado  nº30/2022  

 

 

 

 

OS TRABALHADORES DA CARRIS, CARRISBUS E CARRISTUR MERECEM 
RESPEITO E CONSIDERAÇÃO! 

 
Com a inflação nos 10,2% em Outubro, já ninguém ousa contestar a justeza da reposição do 

poder de compra dos salários. Foi o que aconteceu na reunião do dia 2 de novembro com o 

presidente do C.A.  

 

Contudo agora “a desculpa” é a de que o Orçamento da Camara Municipal de Lisboa, não 

contempla este aumento de despesa. Uma desculpa  esfarrapada já que, em Setembro deste ano, 

a autarquia anunciou um programa anti-inflação de vários milhões de euros para as empresas e 

as famílias. 

 

Afinal em que ficamos? Fugir à verdade ou fazer justiça aos trabalhadores da Carris pagando o 

que lhes devem? 

 

Sim, porque se há dinheiro para os outros, tem que haver dinheiro para nós! 

 

Acresce que o presidente prevê um resultado positivo de 2 milhões de euros para o exercício 

deste ano. Será que o C.A. quer ter lucros à custa da redução do poder de compra dos nossos 

salários? 

 

Haja vergonha e respeito pelos trabalhadores da Carris, CarrisBus e CarrisTur!  

 

Aumento intercalar para agora e sem demoras! 

 

Segurança dos trabalhadores – O STRUP considera urgente a adoção de medidas que previnam e 

combatam as agressões físicas e/ou psicológicas aos trabalhadores do tráfego. Para tal é 

fundamental que a empresa tome uma posição firme junto do Ministério da Administração Interna, 

na defesa dos seus profissionais e assuma o apoio adequado ao nível da assistência médica, 

acompanhamento hospitalar e apoio jurídico. 

                                                                                                                           v.s.f.f. ../….  
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O C.A. assumiu que iria articular com a DPC, a revisão do processo clínico e jurídico dos 

trabalhadores alvo destas agressões. Vamos ver se desta vez é para valer! 

 

Pagamento dos proporcionais – O C.A. comprometeu-se a assegurar o seu pagamento desde 2017, 

na próxima revisão do AE/2023. Importa lembrar que há uma divida anterior a 2017 que tem que 

ser assumida pela Carris, a Câmara Municipal de Lisboa e o governo. Por outro lado, é preciso 

ter presente que os proporcionais que a empresa vai ter que pagar, não podem ser integrados no 

valor da massa salarial a negociar para o próximo ano. 

 

Prestação de contas – O presidente concordou com a nossa proposta, assente na retirada das 

acusações por alegadas “dividas” a trabalhadores,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

que atestem o pagamento das verbas reclamadas. Esperamos que desta vez se acabe 

definitivamente com o assédio moral, a que estes trabalhadores têm sido sujeitos. 

 

Plenário geral (Janeiro de 2022) – Depois do tribunal ter considerado licita a participação dos 

trabalhadores no plenário, é inconcebível que o C.A. invoque um esquecimento para não resolver 

um problema, que há meses ficou de analisar. A administração rápida a descontar, continua a ser 

lenta para repor aquilo que nos é devido. Esperamos que desta vez o bom senso prevaleça e a 

decisão do tribunal e os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. 

 

Passe para a área metropolitana – Também aqui o C.A. diz estar de acordo com o STRUP. Então 

porque esperam para implementar a gratuitidade do transporte com as empresas que já 

manifestaram a sua adesão? Pela nossa parte vamos solicitar uma nova reunião à Transportes 

Metropolitanos de Lisboa para acabar com as desculpas e ultrapassar o impasse! 

 

Retenção de chapas com folga ao fim de semana – O STRUP /FECTRANS acordou na criação de 

um novo grupo de folgas, para mais trabalhadores folgarem ao fim de semana e não o contrário. 

É preciso que a empresa resolva urgentemente este problema! 

 

Se dúvidas subsistissem, esta reunião provou o reconhecimento das nossas reivindicações. Agora 

exigimos respostas positivas às nossas soluções! 

 

É hora de mobilização e ação para defender os nossos direitos! 

 


