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VALORIZAR AS PROFISSÕES E OS SALÁRIOS
Para a FECTRANS/STRUP, a negociação em curso do RCP e Avaliação de 

Desempenho na Carris inserem-se neste processo, no qual a revisão salarial no 
âmbito do AE para 2020, que têm como objectivo central a valorização dos 

salários e das profissões, conforme é definido pela CGTP-IN.

Termina a categoria de TTC. Todos os motoris-

tas e guarda-freios evoluem na mesma carrei-
ra, por semi-automatismo até ao escalão I.

Em termos gerais está aceite pela empresa:

Tomando por exemplo os setores administrativos: 
os técnicos administrativos iniciam no escalão G, 
evoluem até ao escalão L por semi-automatismos 
e evoluem para o escalão M por mérito e nos seto-
res oficinais: os TMF, mecatrónicos e técnicos de 
eletrónica auto que iniciam no G terão a mesma 
evolução atrás referida. O mesmo princípio é 
seguido nas restantes, adaptado a cada situação.

Neste caso o novo regulamento consagrará a exis-
tência de semi-automatismos  que, mediante 
um tempo máximo de permanência permitirá a 
evolução dos trabalhadores até ao grupo I, tal 
como nas carreiras  que se situam acima do 
escalão G.

De acordo com um regime de transição ainda a ser 
negociado, para todas as carreiras profissionais, 
os trabalhadores com a categoria de operário-
chefe, passarão à categoria de Mestres, sendo 
enquadrados no escalão J , com evolução até ao 
escalão O. 

De 4 em 4 avaliações positivas posteriores, acres-
centará 1/3 desta diferença remuneratória.

Quanto ao regime de transição do RCP atual 
para o futuro, em relação aos trabalhadores 
que estão no escalão G ficou arrumado:

Os níveis de entrada  nas categorias profissio-
nais e de topo de carreira subirão todos um 
nível;

Será introduzido o conceito de “carreira aberta”, 
em que todos os trabalhadores no topo de carrei-
ras, com 4 avaliações positivas (correspondendo 
estas a 38,01) terão 1/3 da diferença remunerató-
ria entre o escalão onde se posicionam e o imedia-
tamente a seguir.

Todos os trabalhadores que estiverem no escalão 
G em 2019, com avaliações positivas:
è com 1, 2 ou 3 avaliações positivas transitam 

para o escalão H em 1/07/2022

O desbloqueamento da evolução profissional, 
hoje existente ao nível do grupo G para todas 
as carreiras profissionais que hoje têm este 
bloqueio. 

è com 4, 5, 6 ou 7 avaliações positivas transitam 
para o escalão H em 1/07/2021

è com 8 ou mais avaliações positivas - está em 
discussão ainda- empresa propõe que transi-
tem para o H em 1/07/2020. A FECTRANS 
propôs que transitem para o escalão I e 
reformulou a sua proposta para que transi-
tem para o H em 1/07/2020 e para o I em 
1/07/2021. A administração ficou de dar 
resposta.

Para a próxima reunião marcada para 18/10, 
ficou a discussão do regime de transição para os 
restantes escalões.

NEGOCIAÇÃO DO RCP

A FECTRANS agora que o processo de negociação do RCP e avaliação de Desempenho 
se aproxima do seu final, com francas possibilidades de evolução positiva para os 
trabalhadores da Carris, espera assim concluir, de acordo com compromisso já 
expresso pelo Conselho de Administração , todo o processo de negociação do 
clausulado geral do AE, negociado em 2018, com as alterações constantes do protocolo 
de matéria pecuniária, assinado em 2019, possam finalmente ser enviadas para 
publicação, terminando assim a aplicação de regimes diferenciados aos trabalhadores 
da Carris.


