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Diálogo muito… concretização pouco! 

 

Realizou-se no dia 22/08 uma reunião da CGTP-IN, com o ministro do Ambiente e com o 

secretário de Estado adjunto, no âmbito de um processo de reuniões em curso, relativas às 

empresas de transportes do SEE (sector empresarial do Estado). 
 

A delegação que para além do secretário-geral da CGTP-IN, integrou representantes da 

FECTRANS e do STRUP abordou os diversos problemas que afectam os trabalhadores destas 

empresas (Carris, CarrisTur, CarrisBus, Metro Lisboa, Transtejo, Soflusa e STCP). 
 

A delegação sindical começou por valorizar todas as medidas implementadas até agora, de 

reversão da privatização, de reposição do direito ao transporte, de alguma reposição de 

componentes da remuneração, mas salientou que este caminho tem que continuar a ser 

seguido, na melhoria do serviço prestado à população,  na valorização dos salários e na 

revogação do dec.lei 133/2013, que continua a impor limitações no valor do trabalho 

extraordinário, do subsídio de refeição e remuneração de feriados. 
 

Quanto à Carris e CarrisBus: 

 

1. Autonomia jurídica – Após a publicação da Lei que estabelece o fim da fusão entre as 4 empresas, 

em janeiro de 2017, continuamos a assistir na Carris, à implementação de procedimentos, 

fardamentos, fusão de sistemas informáticos, atribuição de responsabilidades de chefias ao nível das 

4 empresas, em contradição clara com a lei já publicada, mantendo a estrutura da ficção auto-

denominada “TL”. 

Deixámos claro que estes procedimentos devem ser revertidos, a lei respeitada por forma a em 

Janeiro de 2017, todos os trabalhadores estejam recolocados nas suas empresas, garantindo a total 

autonomia jurídica destas; 

 

2. Falta de trabalhadores – Constatando como positiva a admissão, até agora de 74 trabalhadores na 

Carris, para o tráfego, ela é ainda claramente insuficiente na Carris, (está a metade das necessidades), 

para garantir e melhorar o serviço público e aliviar a pressão existente em relação ao trabalho 

extraordinário e gozo de férias e completamente inexistente na CarrisBus em que também aqui é 

vital a contratação de mais trabalhadores, para garantir a reparação de eléctricos e autocarros com 

níveis de eficiência e qualidade. 

3. Contratação Colectiva – Após praticamente 9 meses de um processo negocial na Carris com muito 

diálogo, nada foi concretizado em termos de revisão do AE, que não se traduza em perda de direitos 

e que proceda a actualizações remuneratórias, que invertam a perda particularmente sentida desde 

2009. 

Em relação à CarrisBus foi colocado com toda a clareza que esta deveria ser completamente 

integrada na Carris e aos trabalhadores ser aplicado o AE existente, sendo  caricata a situação do 

Conselho de Administração assumir que tem uma contra-proposta pronta, de resposta á proposta de 

negociação entregue, mas que aguarda orientações da Tutela. 

 

Às questões apresentadas o senhor ministro reconheceu que algumas terão condições para serem 

resolvidas, embora muitas delas estejam pendentes do Ministério das Finanças, pelo que ficou 

estabelecido um prazo de 15 dias para este conjugar uma nova reunião com a presença do senhor 

ministro das Finanças. 
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Ainda no que respeita ao futuro da Carris e CarrisBus o responsável do governo transmitiu que o 

objectivo seria o da sua venda à CML, sendo que nesta matéria lhe foi claramente transmitido que a 

CGTP-IN e as suas estruturas sindicais no sector, têm as maiores dúvidas quanto à viabilidade deste 

projecto, dada a falta de meios financeiros das autarquias, para as responsabilidades que a este 

projecto estão inerentes e a salvaguarda dos interesses dos trabalhadores. 

 

A realidade da Carris (e da CarrisBus que deve estar definitivamente integrada naquela)  
extravasa a realidade do município de Lisboa. A Carris para que se possa desenvolver deve ser o 

Estado a assumir todas as responsabilidades de gestão, sendo a coordenação de todo o sistema de 

transportes entregue à responsabilidade de uma autentica Autoridade Metropolitana de Transportes, 

(onde participem, entre outros, o Estado e as autarquias) que assegure a integração da Carris num 

verdadeiro sistema integrado de transportes ao nível de toda a área metropolitana. Reduzi-la à 

realidade municipal é condiciona-la na sua capacidade de crescimento e comprometer a qualidade de 

um verdadeiro sistema integrado de transportes. 

 

No entanto este processo de discussão terá continuidade, sendo que a nossa participação se traduzirá, 

não prescindindo na nossa concepção de funcionamento de um sistema integrado de transportes, na 

salvaguarda dos interesses dos trabalhadores em qualquer das formas definitivas que este projeto 

assuma. 

 

DIREITO AO TRANSPORTE NA CARRISBUS 

 

Como transmitimos no comunicado de 8 de Julho, o C.A. confirmou na reunião realizada no dia 5 

de julho, que é concedido o direito ao transporte em todos os veículos da Carris aos 

trabalhadores das CarrisBus, pelo que os estes devem fazer uso deste direito, deixando de 

efectuar qualquer carregamento e utilizando o seu passe nas deslocações nos veículos da 

Carris. 

 

ALTERAÇÃO À IDADE DE REFORMA 

 

Ao longo dos anos tem sido vedado a algumas profissões – Motoristas de pesados, maquinistas e 

outras – o exercício da actividade para além dos 65 anos; 

 

Com o aumento legal da idade de reforma, a situação que se coloca é a destes trabalhadores estarem 

impedidos de exercerem a actividade, mas não poderem ter acesso à reforma sem penalizações já que 

não têm regime especial para esse efeito; 

 

Em tempo oportuno a FECTRANS propôs ao Governo que estes trabalhadores, pelo facto de estarem 

impedidos de laborar após os 65 anos, tivessem também a hipótese de se reformar sem penalizações; 

 

Como a maioria dos trabalhadores não consegue chegar aos 65 anos em plena actividade, este 

problema não tem sido muito visível; 

 

Quando o legislador aprovou a limitação de idade no exercício destas profissões, reconheceu as suas 

especificidades relativas ao desgaste físico e psíquico e as implicações que isso tem na segurança 

para o serviço prestado; 
 

A recente alteração do código da estrada, consagrou que os motoristas pesados continuem a laborar 

até atingirem a idade de reforma, sem que isso resolva as questões referentes ao desgaste físico e 

psíquico, que tem implicações na segurança de pessoas e bens; 
 

Assim e em termos imediatos a FECTRANS lançou uma Petição a ser enviada à AR, para a alteração 

desta disposição do Código da Estrada, pelo que apelamos a que todos os trabalhadores a assinem. 

 

SINDICALIZA-TE NO STRUP, DÁ MAIS FORÇA À TUA LUTA! 
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