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STRUP sindicato de todos

os trabalhadores da CARRIS-TUR

SINDICALIZA-TE

no

aos trabalhadores da CARRIS-TUR02/2019 22 Abril

começaram as negociações do AE para a CARRISTUR e são os trabalhadores que:

DETERMINARÃO O SEU RESULTADO
Iniciou-se no passado dia 15 de Abril,  o processo negocial para a criação de um 

Acordo de Empresa na CarrisTur, onde a administração concordou com a  
proposta da FECTRANS/STRUP de iniciar a discussão pela estabelecimento de 

uma tabela salarial e posteriormente integrar esta no clausulado geral do 
Acordo de Empresa.

DEFENDER A NOSSA PROPOSTA DE TABEL A 
SALARIAL - No que respeita ao aprofundamento 
da discussão relativa à tabela salarial a 
FECTRANS fez a defesa  da proposta que apre-
sentou, que como já anteriormente referimos 
pode ser consultada em , e que www.fectrans.pt
assenta na criação de seis níveis salariais com o 
estabelecimento dos tempos de permanência em 
cada nível, que determinam a progressão dos tra-
balhadores. 

Defendemos que a futura tabela salarial não pode 
estabelecer remunerações inferiores às aplica-
das, ou que se venham a aplicar no âmbito do 
CCTV do sector rodoviário de passageiros, princi-
pio que foi aceite pela administração.

A nossa proposta de tabela salarial pretende 
ainda consagrar os salários que hoje se aplicam 
na Carris 

A continuação da discussão ficou agendada para 
o dia 29 de Abril, para discussão da contraposta 
da empresa e aprofundamento dos valores con-
cretos da tabela, dos níveis de remuneração e das 
formas de progressão.

Igualmente concordou com o princípio da tabela 
salarial conter também a forma de progressão nos 
escalões a serem criados e esteve também de 
acordo com o princípio de criação de anuidades, 
em vez das atuais trianuidades.

PRÓXIMA REUNIÃO - A empresa que ficou de envi-
ar a sua contraproposta, nesta matéria, sempre 
adiantou que estaria disponível para proceder à 
atualização de 20 euros, de forma progressiva 
nos níveis da tabela a criar.

P E L O  F I M  D A  P R E C A R I E D A D E  -  A 
FECTRANS/STRUP reivindicou que os trabalha-
dores de empresas de trabalho temporário (ETT) 
que estão a desempenhar funções permanentes 
do Elevador de Stª Justa e no Aeroporto, devem 
passam para efectivos da CarrisTur e serem 
abrangidos pelo futuro Acordo de Empresa.

Também formalmente assumiu que a matéria acor-
dada neste processo terá aplicação a janeiro de 
2019.

A empresa transmitiu ir analisar todas estas situa-
ções e que também é sua intenção continuar a 
reduzir as situações de precariedade existentes.

A administração também concordou com as pro-
postas da FECTRANS relativas ao princípio de 
que o enquadramento inicial nos níveis de remu-
neração tem que ter em conta o tempo de perma-
nência na empresa e que não poderá enquadrar 
no 1º nível de remuneração os trabalhadores com 
antiguidade superior a um ano.

http://www.fectrans.pt


25 Abril 1974
45 anos

Lisboa - Marquês de Pombal

14,30h - placa central

25 de ABRIL E 1º  de MAIO
Se com o 25 de Abril de 1974 os tra-
balhadores portugueses viram che-
gar ao fim uma ditadura fascista, 
que reprimiu muitas das suas lutas, 
prendeu, torturou e assassinou mui-
tos dos que lutaram por direitos tão 
simples como o direito a férias, o 
direito à contratação cole�va, à jor-
nada de oito horas, ao subsidio de 
férias e de Natal e a muitos outros, 
em Maio os trabalhadores consoli-
daram esses direitos.

Num quadro em que por via da dis-
cussão na Assembleia da República, 
das alterações ao Código de Traba-
lho, que consagram as alterações 
colocadas no Acordo entre governo, 
patrões e UGT, que pretendem alar-
gar o período de experiência para 
180 dias, manter a caducidade da 
contratação cole�va e (entre outras) 
a não reposição do princípio do tra-
tamento mais favorável, são matéri-
as que a avançarem penalizarão a 
generalidade dos trabalhadores, 
onde não deixam de estar incluídos 
os trabalhadores da CarrisTur.

Na comemoração dos 45 anos do 
25 de Abril e do 1º de maio em 
Liberdade, apelamos á presença de 
todos os trabalhadores nestas inici-
a�vas.

Lisboa - Martim Moniz

14,30h


