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COMUNICADO 
 AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

 

OS TRABALHADORES NÃO MERECEM SEREM ENGANADOS 
 

O SNM é um Sindicato que se tem pautado pela verdade e não pode admitir que a mentira e as omissões sejam 
utilizadas e sirvam para se atingirem objetivos políticos ou pessoais, que não são condizentes com a genesis que 
deu origem ao Movimento Sindical.  
 

A FECTRANS/STRUP estão a enganar e a tentar manipular os Trabalhadores da CARRIS, ao não lhes dizer na 
íntegra a proposta que apresentaram à CARRIS e quais os seus reais efeitos. 
 

A FECTRANS/STRUP andou a hibernar durante este tempo todo. É a única explicação que se pode retirar, face 
ao comportamento adotado. A FECTRANS/STRUP não diz aos trabalhadores, que nas reuniões “entra muda e 
sai calada” e que se limita grosso modo a comentar as propostas apresentadas por outros. Quem propôs à CARRIS 
que esta fizesse testes de despistagem do COVID19 aos trabalhadores foi o SNM numa reunião do Âmbito do 
Grupo de Trabalho da COVID, o qual foi criado com todas as ORT’s. Também foi o SNM quem apresentou uma 
proposta de redução do horário semanal das 35 para as 40 horas semanais devidamente decomposta, 
quantificada e faseada no tempo, não foi a FECTRANS/STRUP. Quem pediu que fossem incluídos na lista de 
prioritários de vacinação foi o SNM e não a FECTRANS/STRUP.   
 

A FECTRANS/STRUP aceitaram de bico calado o que outros acordaram, em 2019 um aumento salarial de 
20€/mês e em 2020 aceitaram um aumento salarial de 25€/mês. De realçar que as atualizações salariais para 
2020 só foram possíveis, porque o SNM pressionou (no final de Novembro de 2019) a Empresa a negociar o 
Acordo (antes sabermos da existência da Pandemia), caso contrário teria havido uma atualização salarial 
semelhante à do Metro (que foi de 0,3%), a qual também foi aceite pela FECTRANS/STRUP de bico calado.   
 

Os Trabalhadores não sabem que a FECTRANS/STRUP apresentaram um aumento salarial médio de mais de 
400€/mês/trabalhador para o ano de 2021, ano de Pandemia. Como se demonstra: 
 

Para um motorista entrado em 2009, com vencimento-base de 978,06 e com anuidades de 102,19€, este 
trabalhador teria um aumento de 382,56€/mês e de 5355,84€/ano, acrescidos de 40€/mês relativo ao valor do 
passe metropolitano que perfaria mais 480€/anuais. Somando os 382,56€ + 40€ teríamos um aumento mensal de 
422,56€ E um aumento anual de 5835,84€.  
 

Provavelmente a FECTRANS/STRUP não fizeram estas contas, limitam-se apenas (como é costume) a pedirem 
sempre mais que qualquer uma outra ORT para tentarem ficar bem perante os Trabalhadores e para assim, 
poderem continuar a dizerem mal de tudo e de todos para se aproveitarem do descontentamento alheio em seu 
proveito. Esperam sempre pelo momento que lhes é mais favorável para aparecerem, quais “necrófagos”. Sem se 
importarem das consequências para o futuro dos trabalhadores. E ainda têm o descaramento de dizerem que não 
reclamam “este e outro mundo”. Qual indignação dos Trabalhadores? A FECTRANS e o STRUP foram 
completamente ignorados pelos Trabalhadores nos “plenários” que realizaram. 
 

Os Trabalhadores da CARRIS sempre souberam pensar pela sua cabeça. Independentemente de se considerar 
ou não um aumento justo, o SNM pergunta: Porque não o fizeram antes? Porque não apresentaram essa proposta 
de aumento em anos anteriores em que não existia a Pandemia?  
 

O SNM é um sindicato responsável e não se deixa arrastar por aqueles que nunca quiseram saber da CARRIS 
para nada e que só agora acordaram para a vida, os quais tentam agora angariar algumas mentes mais fracas 
ou aproveitadoras para conseguirem atingir objetivos pessoais, sem se preocuparem com os objetivos coletivos. 
 

O SNM pode não saber nem ter a elegância necessária para apontar a verdade dos factos de forma mais simpática 
e pode, mais uma vez, ser acusado de patrocinar guerras sindicais. Mas para o SNM, a verdade dos factos e o 
superior interesse dos Trabalhadores estão em primeiro lugar. Tudo o que o SNM aqui diz pode ser confirmado, 
pelas restantes ORT’s ou seja, pela CT (na parte dos testes), SITRA e ASPTC.  
Em caso de alguma dúvida o SNM exorta os Trabalhadores a perguntarem as estas ORT’s. 
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