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PROPOSTA DE AE APRESENTADA PELA CML AGRAVA 
PRECARIEDADE 

Os dirigentes e delegados sindicais na CarrisBus procederam à análise da proposta de AE, 
da responsabilidade da CML e apresentada pela administração, no passado dia 30/03. 

Esta proposta, assim como a resposta a esta será discutida com os trabalhadores, nos 
plenários que serão marcados, nos termos da lei, devidamente justificados e abonados, 

para os dias:  

10 de Abril em Miraflores (nave 1) das 9.00 h às 10 .00 h e na Est. Serviço das 10.30 h às 11.30 h. 

11 Abril em Santo Amaro das 9.00 h às 10.00 h e em Cabo Ruivo das 11.00 h às 12 h 

13 de Abril na Musgueira das 9.00 h às 10 h e na Pontinha das 11.00 h às 12.00 h 

Em traços gerais aquilo que a CML/ administração pretendem com a proposta de AE que 
apresentaram, em violação da própria lei, é consagrarem a precariedade como norma, 
pretendendo que os contratos a prazo, não sejam a exceção, mas sejam considerados como 
uma forma normal de contratação; 

Se por um lado reconhecem o direito ao transporte nos veículos da Carris, importa deixar 
expresso que este direito é nos mesmos termos do atribuído aos trabalhadores Carris. Tal 
como sendo positivo o reconhecimento da introdução de um esquema que incentive a 
permanência dos trabalhadores na empresa, através da criação de diuturnidades, este pode 
e deve ser melhorado; 

Pretende a CML/administração, passar o período experimental de 60 para 90 dias e que 
este, ao contrário do estipulado na lei, não conte para efeitos de antiguidade; 

Não consagra que os trabalhadores com função de chefia, possam ser trabalhadores da 
CarrisBus ; 

Pretende a introdução da polivalência total através da criação, de duas únicas categorias 
profissionais (técnico de manutenção e responsável de secção); 

Pretende colocar os trabalhadores a acatar toda e qualquer ordem, sem ter em conta o 
enquadramento profissional; 

Não estabelece o horário de trabalho semanal, pretendendo que a sua fixação fique 
exclusivamente no poder da empresa, assim como pretende introduzir o horário fracionado, 
da forma que a empresa entenda necessário, assim como a introdução do “banco de horas” 
em que o horário diário pode ser aumentado até 4 horas diárias e sessenta semanais. 
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No que respeita às férias omite a regulamentação do direito ao subsídio de férias, assim 
como propõe, em violação do estipulado na lei, condicionar este direito à assiduidade, assim 
como alterar o direito a 10 dias úteis de férias seguidos, no caso de falta de acordo na 
marcação de férias, passando de úteis para seguidos. 

No que se refere ao “poder disciplinar” propõe um clausulado com muito poucas garantias 
de defesa dos trabalhadores, sem qualquer regulamentação do procedimento disciplinar e 
do funcionamento de uma Comissão de Disciplina com representantes dos trabalhadores. 

No que respeita ao enquadramento dos trabalhadores numa grelha salarial, a que foi 
apresentada é completamente desfasada da realidade, começando no salário mínimo e 
terminando em 730,00 €, valor inferior aos salários já praticados em relação aos 
trabalhadores com mais anos na empresa. 

No que respeita ao modelo de avaliação proposto, consagra critérios em grande parte 
completamente subjetivos, sem qualquer possibilidade de controle quer pelo Sindicato, quer 
pelos próprios trabalhadores, o que impediria qualquer evolução profissional, que não fosse 
da exclusiva decisão da empresa. 

A proposta entregue pela CML/administração não corresponde nem às expetativas criadas, 
quanto a qualquer boa-fé na construção de um instrumento de regulamentação coletiva, nem 
às declarações do 1º ministro, que sendo da mesma área politica do atual presidente da 

CML, seria expectável que dessem consequência às declarações do primeiro “Percebemos bem 

que é essencial que essa luta prossiga, porque não é possível continuar a alimentar a ilusão de que o nosso desenvolvimento se 

faz com um modelo que está morto e que tem de ser enterrado – um modelo de baixos salários e de precariedade laboral” -

António Costa, 1º ministro, 1 de Maio de 2016.  

Pela nossa parte apresentaremos uma proposta, que será discutida nos plenários e 
participaremos no processo negocial com completa abertura negocial, mas com claro 
objetivo de melhorar as condições de vida e de trabalho de todos, na criação de modelo que 
ponha fim aos baixos salários e á precariedade existente, sem deixar de considerar que 
aquilo que a CML devia proceder era à completa integração da CarrisBus na Carris. Não 
deixaremos de insistir para a efetivação da reunião pedida, desde Janeiro ao presidente da 
CML. 

1º MAIO – DEVE SER  DIA DE LUTA NA CARRISBUS 

Para além da continuação do processo de luta em curso, com greve aos segundos 
períodos de trabalho até ao dia 16 de Abril e que será prolongado, para já até ao dia 
30 de Abril, desde já apelamos a que os trabalhadores da CarrisBus façam ouvir as razões 

da sua luta, nas ruas de Lisboa, participando quer nas iniciativas do 25 de Abril, quer no 1º 

Maio, a partir das 14.30 h no Martim Moniz, com desfile para a 

Alameda D. Afonso Henriques. 

Levar a luta da CarrisBus às ruas de Lisboa, contribuirá para continuar a denúncia da defesa 
da precariedade por quem vai fazendo declarações públicas em sentido contrário. 

TODOS UNIDOS DAMOS MAIS FORÇA A LUTA DE TODOS! 

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