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Lisboa 2 de Maio 2022                                                                                            A Direção                     

STRUP- FECTRANS CONSOLIDA DIREITOS DOS TRABALHADORES NA CARRISBUS 

A opinião largamente maioritária dos trabalhadores, transmitida nos plenários realizados nos dias 27 e 28 de 

Abril, foi no sentido do STRUP-FECTRANS proceder à assinatura das alterações ao Acordo de Empresa 

(AE), da CarrisBus e assim consolidar os direitos dos trabalhadores, aproximando-os ainda mais do AE da 

Carris.  

A assinatura destas alterações foi concretizada no passado dia 29/04 e produzirão efeitos após a publicação 

em BTE, à exceção da matéria salarial, que terá efeitos retroativos a janeiro e será paga no final do mês de 

Maio. Nos termos do acordo alcançado: 

✓ Procedeu-se à adequação à lei dos direitos relativos à parentalidade; 

✓ A empresa passará a suportar os custos com a renovação da carta de condução C e D, aos 

trabalhadores que dela necessitam para o desempenho das suas funções; 

✓ Os horários sem interrupção, só poderão ser estabelecidos, mediante o acordo expresso dos 

trabalhadores; 

✓ A antiguidade passará a ser como na Carris. Em 2022 passa a haver o regime único de anuidades 

até aos 31 anos e o valor de cada anuidade é indexado ao escalão H em 1,132%; 

✓ Quanto à assistência na doença a empresa passa a assumir o pagamento do complemento de baixa, 

até completar o vencimento ilíquido do trabalhador. Passa a garantir o pagamento, por inteiro da 

assistência médica e medicamentosa. Nos mesmos termos existentes na Carris, haverá um 

Regulamento de visitas domiciliárias, por forma a  regulamentar as situações de exceção, em que o 

trabalhador, durante a situação de baixa médica se poderá ausentar do domicílio. 

✓ O subsídio de alimentação passará para 10,60 €, o mesmo valor existente na Carris; 

✓ Serão eliminados os escalões A e B de vencimento. 

✓ O regulamento de carreiras profissionais será alterado, por forma a que todos os trabalhadores que 

em 1/01/2022, estão no grupo de categorias D, evoluem ao o escalão G de remuneração, da 

seguinte forma: 

✓ Os que em 1/01/2022 estão no escalão F, evoluem para o G, com efeitos a 1/01/2022; os que em 

1/01/2022 estão no escalão E evoluem para o G em 1/01/2023. 

Embora assumindo estas matérias como positivas, porque aproximam o AE da CarrisBus ao da Carris, o 

STRUP- FECTRANS continuarão a tudo fazer para que a integração da CarrisBus na Carris, seja 

concretizada e que os salários, à semelhança do que terá que acontecer na Carris, tenham um aumento real e 

substancial, dado que a atualização de 25 €, agora implementada é claramente insuficiente. 

 

Assim e apesar de garantir estes direitos, com a assinatura destas alterações, a luta pelo aumento real dos 

salários tanto na Carris como na CarrisBus, deve continuar! 


