
 

 

 

Em resultado da disponibilidade de luta demonstrada pelos trabalhadores, a empresa/CML, enviou 

ontem, dia 30 de maio, uma resposta à contraproposta de AE, apresentada anteriormente e à qual 

aguardávamos resposta desde 19 de Abril. 
 

Independentemente de uma análise mais aprofundada que será feita com os trabalhadores, registamos 

que a CML aceitou as nossas propostas referentes à não aceitação do “banco de horas” e “horário 

fracionado e a regulamentação em AE do horário de trabalho, entre outras, mas inexplicavelmente 

propõe retirar do AE a regulamentação do direito ao transporte (argumentando que a empresa já o 

concedeu), assim como defende que a aplicação da matéria pecuniária fique suspensa, não aceita 

regulamentar os contratos a prazo, pretende aumentar o período de experiência de 60 para 90 dias, 

pretendem que o trabalhador fique obrigado a qualquer ordem da chefia, independentemente de estar 

ou não ligada ao seu conteúdo funcional, assim como pretende manter o horário de trabalho atual, não 

aceitando a existência de uma Comissão de Disciplina, nos termos existentes na Carris. 
 

Faz a proposta de criação de um “premio de desempenho” que só seria aplicado caso o “orçamento” 

permitisse, tentando ir por um caminho de criação de expetativas, que ficaria exclusivamente na mão 

da empresa/CML, implementar. Nesta matéria que fique claro a diminuição, mesmo progressiva do 

horário de trabalho assim como o aumento real dos salários são matérias determinantes para a 

aproximação de posições, que possibilitem o acordo e se existe disponibilidade financeira, para a 

criação de um “prémio de desempenho” essa mesma disponibilidade que venha então para a tabela 

salarial. 
 

A entrega desta contraposta confere mais importância à presença de todos os trabalhadores 
no plenário do próximo dia 5/06, 2ª feira, na Praça do Município entre as 10 h e as 
13,30, que será justificado e abonado pela empresa, nos termos da lei, assim como à 
continuação da luta através da greve, neste dia, entre as 13, 30 e as 17,30 h.,  

SABADO DIA 3 JUNHO 15 HORAS – MARQUÊS DE POMBAL 
 

Dando voz à luta pela revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, como o regime de 

imperatividade de normas sobre as convenções coletivas, a caducidade destas convenções assim como 

a exigência da consagração do regime do tratamento mais favorável e a necessidade do aumento geral 

dos salários, a CGTP-IN marcou para este sábado, dia 3 de junho, duas manifestações, 

uma no Porto, outra em Lisboa, esta para o Marquês de Pombal, às 15 horas. 
 

Os objetivos destas manifestações estão assim intimamente ligados aos objetivos que os trabalhadores 

da CarrisBus, querem atingir com a negociação de Acordo de Empresa, que transfira para este AE os 

direitos consagrados no AE da Carris, ou que em alternativa a CML proceda à integração plena da 

CarrisBus na Carris, pelo que APELAMOS À PRESENÇA DE TODOS OS TRABALHADORES 
DA CARRISBUS, NA MANIFESTAÇAO DA CGTP-IN, PELAS 15 HORAS, NO MARQUÊS 

DE POMBAL. 
 

 
SINDICALIZA-TE NO STRUP, DÁ MAIS FORÇA À TUA LUTA! 
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