
 
 

 

AE: PELA NEGOCIAÇÃO CONTRA A MANIPULAÇÃO! 
 

Na 1ª reunião de negociações do AE, o C.A. começou mal ao transmitir que “não existe margem para 

aumentos salariais em 2021”. 
 
Esta posição não pode deixar de merecer a nossa repulsa, dado que o C.A., que agora fala de prejuízos é o 
mesmo que, em Dezembro passado, anunciava lucros. 
 
Foi o C.A que, no dia 18 de Dezembro, divulgou no Jornal Económico, lucros de 5,7 milhões de €, (em 2019); 
de 4,5 milhões € (em 2020); perspetivando ainda resultados positivos, de 4,2 milhões de € para este ano. 
 

Ao fazê-lo, acrescentou que “a estrutura de resultados que integra as Demonstrações Financeiras 

previsionais da Carris em 2020 foi elaborada integrando os impactos da pandemia associada ao 

Covid 19, não sendo de prever, à data, alterações significativas dos valores”. 
 
Estes são factos objetivos que provam que o C.A. não pode dizer aos trabalhadores da Carris, o contrário do 
que divulgou à comunicação social e à opinião pública. 
 
Haja decência e respeito por quem trabalha na empresa. Como é possível que os resultados antes apurados, 
já considerando os impactos do Covid 19, no espaço de um mês tenham passado de positivos a negativos? 
 
Um processo de negociação tem de se pautar pela transparência de processos, lisura de comportamentos e 
boa-fé negocial. 
 
 A FECTRANS/STRUP está disponível para encontrar soluções que valorizem os salários e direitos dos 
trabalhadores e a melhoria do serviço público que a Carris presta à população. Mas não será cúmplice da 
manipulação de dados, números e de estratégias nebulosas que ponham em causa direitos dos 
trabalhadores e a imagem da empresa. 
 
A melhoria do serviço público da Carris é indissociável da valorização das condições de vida e de trabalho 
dos seus trabalhadores. 
 
Por isso, vamos continuar a exigir, nomeadamente, melhores salários; o prémio de produtividade; a 
redução do horário para as 35 horas semanais, com sete horas diárias e seis de serviço seguido; o passe 
para a área metropolitana de Lisboa; a criação de mais um grupo de folgas no tráfego, proposta que o C.A. 
ficou de dar resposta na próxima reunião. 
 

O momento que vivemos exige unidade, firmeza e determinação dos trabalhadores da Carris. O 
processo negocial, que prossegue com uma nova reunião no dia 25 de Janeiro, precisa da participação e 
contributos de todos, na reflexão e decisão quanto a respostas a dar coletivamente. 
 

Contamos contigo. Juntos vamos conseguir! 
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