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aos trabalhadores da CARRIS-TUR07/2019 10 Outubro

Os Plenários dos dias 21 e 22 serão para todos os trabalhadores disponíveis 
independentemente da categoria profissional, sendo o de dia 22 realizado ao abrigo dos 
créditos de horas sindicais, situação que comunicámos à administração, pelo que, em 
particular, os trabalhadores administrativos e técnicos podem participar durante o seu período 
de trabalho.

Com o objectivo de analisarmos o actual estado da negociação do AE para a CarrisTur, a Comissão 
Negociadora da FECTRANS decidiu realizar os plenários de trabalhadores acima 
referidos.

SINDICALIZA-TE no STRUP

PLENÁRIOS PARA TODOS TRABALHADORES
(motoristas, guardas-freios e sectores xos)

Ü 21 Outubro às 20h00m

Ambos na sala de motoristas em Cabo Ruivo
Ü 22 Outubro das 09h00m às 11h00m

SOBRE O RESULTADO DA ÚLTIMA REUNIÃO

Empresa mantém a proposta que tinha apre-
sentado na reunião anterior, em relação aos 
motoristas e guarda-freios, que são os 675 € 
na base, a produção de efeitos a junho 2019 e 

5 anuidades com o valor unitário de 5€ mais 5 
diuturnidades de três em três anos. 

Concluiu-se a negociação do clausulado 
geral. 

No que respeita à integração de 5% do subsí-
dio de agente-único na tabela salarial, princí-
pio já aceite, a administração aceitou a pro-
posta da FECTRANS quanto à sua inclusão 
nos níveis 5 e 6 da tabela, que não estava con-
siderado na proposta inicial da empresa.

Também foi aceite a inclusão no texto do AE 
do aumento de 25€ em todos os escalões com 
efeitos a janeiro de 2020.
 

 

A próxima reunião debruçar-se-á sobre as 
questões da tabela para os setores adminis-
trativos e do regulamento de avaliação, abran-
gente a todos os trabalhadores.

Empresa recusa em absoluto a nossa propos-
ta para os motoristas e guarda- freios, que con-
siste na criação de 10 anuidades com o valor 
de 5€ unitários e mais 5 bianuidades, (de dois 
em dois anos), a aplicação do AE desde janei-
ro de 2019 e a tabela começar nos 723€ e a 
evoluir nos escalões até aos 901€, assim 
como recusou a nossa proposta de um 
aumento nominal de 70€ para os trabalhado-
res dos setores administrativos e técnicos. 
 

 

APELAMOS À PRESENÇA DE TODOS OS TRABALHADORES  DA 
CARRISTUR NOS PLENÁRIOS, QUER SEJAM MOTORISTAS, 

GUARDA-FREIOS OU DOS SETORES FIXOS!


