
  

AOS TRABALHADORES DA CARRISTUR 

Comunicado  nº20/2022  

 

 

 

 
Lisboa 2 de Junho 2022                                                                                                                              A Direção                     

MANTER A FIRMEZA É DETERMINANTE! 
Não adiantou à gerência da CarrisTur, proceder ao encerramento abrupto e inesperado do processo de 

negociação do AE. Conforme o compromisso assumido com os trabalhadores no último plenário realizado, 

o STRUP- FECTRANS solicitou a intervenção do Ministério do Trabalho no conflito, através do pedido de 

passagem a conciliação e o Ministério convocou as partes para uma reunião, que se realizou no dia 30/05.  

 

Nesta reunião a empresa reconheceu a necessidade de retoma do processo de negociação e afirmou que assim 

que sejam nomeados os novos administradores, ele será retomado. 

 

Não fosse a intervenção do STRUP e a firmeza demonstrada pelos trabalhadores, com a decisão de 

avançarem com a greve a todo o trabalho, para além das 8 horas de serviço diário e a greve nos dias 11 e 12 

de Junho e tudo continuaria na mesma. 

 

No entanto o STRUP deixou claro na reunião, que este processo de luta só será levantado, se houver 

desenvolvimentos concretos, com resultados positivos em face das reivindicações que estão colocadas. 

 

Pelo que insistiremos, nas reivindicações aprovadas pelos trabalhadores no último plenário: 

 

• Aumento salarial de 70 €; 

• Integração na tabela salarial de 10% do agente-único; 
• Abono para falhas,  3%, do valor das vendas diretas efetuadas e de 1,5% do valor dos vouchers trocados e 

retirada do “tecto”; 

•  trabalho noturno; 

• direito a férias, como na Carris; 

•  dia de aniversário do trabalhador; 

• retribuição do trabalho em dias de descanso e dias feriado; 

• revisão dos pressupostos relativos ao prémio de condução defensiva 

• aumento do subsídio de alimentação 

• criação do subsídio de horários irregulares; 

• pagamento do trabalho em serviço público 

O STRUP sabe que já começaram junto dos trabalhadores um conjunto de manobras intimidatórias, ilegais 

e proibidas por lei, de tentar condicionar a adesão dos trabalhadores quer à greve em curso, quer à greve 

marcada para os dias 11 e 12 de junho. Os trabalhadores não têm que responder a quem quer que seja, 

se vão ou não aderir a estas greves. Mas quem se presta a este papel lamentável de “inquisidor”, sabe 

que está a agir contra a lei e não esperem que da parte do STRUP, não exista a reação que se impõe. 

A melhor resposta a esta “gente” será o reforço da unidade de todos os trabalhadores da CarrisTur. 

Manter a firmeza e caso se mantenha a intransigência da administração, quanto à dignificação das 

condições de trabalho, fazer DOS PRÓXIMOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO uma enorme jornada de luta, que 

exija o respeito e reconhecimento que todos os trabalhadores merecem! 


