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como há muito dizemos, é cada vez mais urgente

O AUMENTO REAL DOS SALÁRIOS

Consideramos que o processo não poderá ser uma mera ratificação do que a administração/CML 
estiverem dispostos a dar, mas sim um processo negocial, onde sem esquecer que desde 2009 não 
houve qualquer actualização salarial, em 2019 possa haver um autentico aumento real dos salários.

REIVINDICAÇÃO SALARIAL - Neste sentido a FECTRANS entende que a proposta a colocar na mesa 
de negociação deve traduzir-se num aumento real dos salários que, para além de um aumento salarial 
de 50 euros na remuneração base de cada escalão, deve ser acrescido de mais 25€ por trabalhador 
como forma de compensação do congelamento salarial desde 2009.

No que respeita a esta matéria a FECTRANS/STRUP apresentará uma questão que considera 
determinante para uma revisão destes instrumentos e que é a necessidade de se abrir a evolução 
profissional até ao grupo I, estabelecendo tempos máximos de permanência e terminando com o 
actual bloqueio no grupo G, para a generalidade dos trabalhadores, sejam eles do sector oficinal, 
administrativo ou do trafego.

QUEREMOS UMA NEGOCIAÇÃO COM CONTEÚDO - No que respeita à reunião realizada com 
a administração, no passado dia 3/12, esta assumiu a sua concordância com o inicio do processo de 
revisão do RCP e do Regulamento de Avaliação de Desempenho.

Durante todo o processo negocial que se iniciou em 2016, a FECTRANS/STRUP colocou sempre em 
cima da mesa (comprovam-no todos os comunicados emitidos) a necessidade do aumento real dos 
salários.

A nossa proposta a todas as ORT's e a todos os trabalhadores é que, num curto espaço de tempo, logo 
no início do ano, haja um plenário geral de trabalhadores, para se discutir as acções em defesa deste 
objectivo central – O aumento real dos salários – sem prejuízo de no que à proposta concreta de valores, 
cada organização possa ter ideias diferentes da nossa.

Porque esta é uma reivindicação de TODOS, procuramos construir a unidade na acção dos 
trabalhadores, pelo que temos proposto a todas as ORT's, a discussão desta matéria, sendo a última 
vez, no passado dia 6, onde manifestámos, mais uma vez, a nossa disponibilidade para concertar 
acções em torno desta reivindicação central dos trabalhadores da carris.

Não podem estar os trabalhadores da Carris à espera que o aumento dos 
salários a que têm direito lhes seja oferecido, por isso, temos alertado para a 
necessidade de, tal como nas outras empresas, haver a mobilização e a luta 

também nesta empresa.

STRUP
sindicato de todos

os trabalhadores da CARRIS

SINDI
CALIZ

A�TE

no


