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NA CARRIS, CA PROPÕE SEM CONTRAPARTIDAS E SEM VALORIZAR REMUNERAÇÕES ! 

 

Realizou-se no passado dia 05 de Julho mais uma reunião com o CA no sentido de continuarmos a negociação 

de um possível novo AE.  

 

A FECTRANS voltou a frisar os pontos que gostaria de ver efetivados o quanto antes, que passam pela 

regulamentação do horário de trabalho no tráfego e pela aplicação das 35 horas semanais a todos os 

trabalhadores da Carris, admitindo  uma forma escalonada de redução do horário de trabalho. 

 

O CA continua a querer debater clausulas, afim de prejudicar direitos adquiridos há muito pelos trabalhadores, 

sendo elas a clausula do LP (que apesar de não estar a ser efetivado, tem consagração no texto atual), 

assistência na doença e complementos de reforma para os vindouros, propondo cortes nestas matérias, sem 

nada em troca e mantendo ainda as propostas de aumento da carga diária de trabalho até às 10 h e a duração 

semanal até às 50 h. 

 

No que diz respeito a aumentos salariais, roubados desde 2009, retomada do processo de evolução profissional 

e diuturnidades, nada de novo, continua a alegar a falta de autorização da Tutela, apesar de se continuar a 

verificar que para o sistema financeiro continua a não haver qualquer tipo de restrições como o comprovam os 

aumentos obscenos que vieram a público para os administradores da CGD. 

 

Tal postura confirma uma realidade…tudo o que foi até hoje conseguido pelos trabalhadores da Carris foi-o 

pela luta, nada lhes foi entregue, tudo foi conquistado. 
 

Confirmado ficou,  aguardando somente questões técnicas, o pedido de férias através do “Mycarris”. 

Informou ainda o CA, a possível aquisição de novos autocarros e da admissão de novos trabalhadores. 
 

No que respeita à informação dada pelo C.A. de estar em desenvolvimento o processo de passagem da gestão 

da empresa para a CML, a FECTRANS mais uma vez, deixou bem clara a sua oposição, dado que defende que 

a Carris seja transformada numa autêntica empresa pública, sendo o Estado o responsável pela sua gestão e em 

que a coordenação da rede seja assegurada por uma verdadeira Autoridade Metropolitana de Transportes, 

(onde participem autarquias de toda a área metropolitana, governo, representantes dos trabalhadores e utentes) 

com vista a implementar um autentico sistema integrado de transportes ao nível de toda a área metropolitana. 

Condição essencial para não cair em “tentações” futuras de concessionar a privados, aquilo que deve ser 

público. 

DIA 14 DE JULHO LEVAR À RUA OS PROBLEMAS COM QUE, TAMBÉM, OS 

TRABALHADORES  DA CARRIS SE DEBATEM 
 

Com o  objetivo de levar ao 1º ministro um documento onde se espelham todos os problemas com que os 

trabalhadores das empresas do setor público e empresarial do Estado, no setor de transportes e  comunicações, 

nomeadamente a existência do dec. lei 133 ( já entregue a Petição para a sua revogação da AR), onde constam 

as limitações aos subsídios de refeição, valorizações salariais, evolução nas carreiras , diuturnidades e outras e 

também os problemas concretos existentes em cada uma destas empresas, será realizado um 

Plenário/Concentração de ativistas sindicais, membros de CT’s e trabalhadores, no próximo 
dia 14 de Junho, pelas 10 h no Largo de Santos pelo que apelamos á presença de todos os 

trabalhadores disponíveis. 

 

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