
 
 

 

Aos trabalhadores da CarrisTur 
 

 

PLENÁRIO GERAL – DIA 11 NOVEMBRO ÁS 20 H. CABO RUIVO 

 
Desde agosto último que o STRUP tem tentado resolver, junto da administração da empresa, um 

conjunto de problemas que afetam os trabalhadores da CarrisTur como são: 
 

• A forma como estão a ser feitos os contratos de cedência à Carris, no que diz respeito à integração 

nos escalões de remuneração, em que há trabalhadores com mais antiguidade a serem integrados 

em escalões abaixo; 
 

• o pagamento do preço/hora da Carris nas situações em que os trabalhadores fazem serviços da 

Carris; 
 

• a forma como o processo de avaliação tem decorrido, sem respeito pelo estabelecido no AE; 
 

São matérias, que entre outras temos colocado, mas que não tiveram resolução. 
 

Reconhecemos o problema hoje existente com a diminuição dos serviços da CarrisTur, por ação da 

pandemia existente, mas defendemos que a melhor de forma de atuar neste contexto é proteger o 

“capital” mais valioso que a CarrisTur tem, os seus profissionais, sejam eles do setor operacional 

ou administrativo. 
 

Por isso entendemos que não se justificam os contratos de cedência à Carris, que estão a ser 

realizados, mas sim que a Carris admita de forma definitiva nos seus quadros, os profissionais que 

necessita para o seu serviço, garantindo o seu enquadramento nos níveis remuneratórios 

correspondentes ao que hoje auferem na Carris Tur, assim como a sua antiguidade e que num 

quadro de retoma da atividade plena da CarrisTur,  seja abertas as inscrições para a admissão de novos 

profissionais.  
 

Esta interdependência da CarrisTur em relação à Carris, tem demonstrado que tínhamos razão, quando 

desde sempre defendemos que este setor do turismo, formação e alugueres, nunca deveria ter sido 

autonomizado da Carris e de uma vez por todas deve ser integrado, procedendo às alterações legais que 

para isso forem necessárias. 
 

REVISÃO DO A.E. É NECESSÁRIA 
 

Os delegados sindicais do STRUP na CarrisTur, já analisaram uma proposta de revisão do AE, que está 

assim pronta para ser levada à discussão com os trabalhadores, para acolhendo ainda eventuais propostas 

que surjam nesta discussão, ser apresentada à administração, para negociação. 
 

Fundamentalmente esta proposta, que brevemente será levada ao conhecimento de todos os 

trabalhadores, assenta na revisão de 4 matérias: a integração total do agente-único na tabela salarial, a 

evolução para s 25 dias de férias, o estabelecimento do mesmo regime de anuidades existente na Carris 

e o necessário aumento salarial. 
 

Para discussão de todas estas matérias os dirigentes e delegados sindicais do STRUP, estarão no 

próximo dia 11 de novembro, pelas 20 horas na estação de Cabo Ruivo, pelo que apelamos à 

presença de todos os trabalhadores disponíveis. 

 
        SINDICALIZA-TE NO STRUP, DÁ MAIS FORÇA AOS TEUS DIREITOS! 

6 de novembro de 2020                                                                                                                                            A Direção 


