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SINDICALIZA-TE no STRUP

N�G�CIAÇÃO T�RMIN�U C�M �C�RDO

Ainda nesta reunião foi possível antecipar a vigência do AE para 1 de Maio de Ø
2019, pelo que os retroactivos, serão pagos a todos os trabalhadores, desta 
esta data, comprometendo-se a administração a mandar proceder desde já as 
necessárias alterações no sistema informático.

Na reunião com a administração, do passado dia 31/10, foi concluída a Ø
negociação dos regulamentos de avaliação profissional em relação a todas as 
carreiras profissionais.

A administração comprometeu-se a enviar, até à próxima 5ªfeira, dia 7/11, Ø
todos os textos para rectificação, tendo já ficado marcada a sua assinatura 
para o dia 13/11, pelas 14,30 h e posterior envio para publicação.

TRABALHADORES DECIDIRAM

Logo que os textos finais nos sejam enviados e após a sua verificação, faremos a sua divulgação pelos 
meios habituais.

Ü As matérias em cima da mesa, não correspondendo inteiramente às propostas 
iniciais da Federação,  representam uma evolução positiva em relação às condições 
existentes e deram o seu aval à sua aceitação.

Para a conclusão deste processo negocial, a FECTRANS/STRUP  teve presente as conclusões dos 
plenários realizados nos dias 21 e 22/10, em que os trabalhadores presentes  consideraram que: 

 A UNIDADE E LUTA FOI DETERMINANTE

Mas também tem consciência que este 

processo terá que ter continuidade, através da 
melhoria das condições agora conquistadas. 
Deste processo fará parte integrante a revisão 
para 2020 do AE que no dia 13 de novembro será 
enviado para publicação.

A FECTRANS/STRUP, que de há muitos anos luta 
pela desvinculação da CarrisTur do CCTV do setor 
privado de passageiros e pela conquista de um AE 
(processo no qual foram incluídas as grandes e 
importantes lutas, muitas das quais com a grande 
adesão dos trabalhadores) tem perfei ta 
consciência que  foi todo este processo de muitos 
anos, que permitiu que se tivesse atingido o 
objetivo de conquista do AE. 

Continuaremos a luta pela igualização das 
condições de trabalho na CarrisTur, no mínimo, às 
existentes na Carris, para esta luta será como 
sempre determinante o apoio at ivo dos 
trabalhadores.

A sua sindicalização no STRUP, com a força acrescida de ser um Sindicato da 
FECTRANS/CGTP-IN, foi e continuará a ser o factor determinante para com mais força, 
esta ser usada para a continuação deste processo de dignificação das profissões e do 
aumento robusto dos salários em todos os setores de actividade.


