
 

 

PRESIDENTE DA CML CONTINUA SEM TEMPO PARA 
RECEBER OS TRABALHADORES 

Pedida em Janeiro e reforçado o pedido, de reunião com o presidente da CML, quer em vários ofícios 

quer com a presença dos trabalhadores junto à CML, o certo é que até hoje ainda não conseguiu tempo 

para ouvir os trabalhadores da CarrisBus e CarrisTur, e dar corpo às responsabilidades que assumiu na 

gestão destas empresas. 

No passado dia 18 realizou-se a reunião com a administração da CarrisBus, embora sem a presença do 

administrador, dado que, pelo que foi dito, foi chamado à CML.  

Esperamos que entre os assuntos discutidos tivesse estado a marcação da reunião pedida ao senhor 

presidente da CML pela FECTRANS/STRUP. 

 Dada a ausência do administrador não foi possível aprofundar a discussão do processo de criação de 

um Acordo de Empresa, com base nas propostas entregues. Sendo evidente que na discussão efetuada 

com os trabalhadores da CarrisBus, nos plenários realizados, a proposta entregue pela administração e 

da responsabilidade da CML é inaceitável, tal como está, pois colocaria os trabalhadores em pior 

situação do que aquela que vivem hoje, apesar de não terem qualquer instrumento de regulamentação 

coletiva que se lhes aplique. 

A administração comprometeu-se a marcar uma nova reunião, para depois de analisar a proposta 

entregue pela FECTRANS/STRUP e aprovada pelos trabalhadores, se dar continuidade a este 

processo. 

Tendo em conta que no próximo dia 26 de Abril, pelas 15 h, haverá uma reunião de Camara, 

procedemos à inscrição para intervenção, onde será colocada a necessidade da realização da reunião 

pedida ao senhor presidente, para discussão da integração da CarrisBus na Carris e de em relação aos 

trabalhadores da CarrisTur ser pago o que é devido aos trabalhadores desde fevereiro de 2016, relativo 

à atualização salarial definida no CCTV, que é aplicado na CarrisTur, pelo que os trabalhadores 

disponíveis poderão assistir a esta reunião que se realizará na porta lateral do edifício da CML 

na Praça do Município. 

1º MAIO – DEVE SER  DIA DE LUTA NA CARRISBUS E NA CARRISTUR 

Para além da continuação do processo de luta em curso na CarrisBus, com greve aos segundos períodos de trabalho até ao 

dia 30 de Abril e que já foi prolongado, para já até ao dia 14 de Maio, desde já apelamos a que os trabalhadores da 

CarrisBus e CarrisTur se juntem aos trabalhadores da Carris, e façam ouvir as razões da sua luta,  participando no 1º 

Maio, a partir das 14.30 h no Martim Moniz, com desfile para a 

Alameda D. Afonso Henriques. 

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