
A FECTRANS/STRUP saúda particularmente todos os 
trabalhadores da CarrisTur que sem nunca desistir, 
foram construindo as condições para atingir este objetivo e exorta-os a continuarem com a sua adesão 
ao STRUP, criando assim as condições para a continuação deste processo de melhoria das suas 
condições de vida e de trabalho, nas quais se integrarão as próximas revisões deste AE. 

A conquista de um AE foi um processo no qual as 
grandes e importantes lutas, levadas a cabo, muitas 
das quais com a grande adesão dos trabalhadores, foi 
determinante para o resultado obtido.

O Acordo de Empresa (AE) para vigorar na CarrisTur foi nalmente assinado pela FECTRANS/STRUP e 
administração, no dia 11 de Novembro. seguiu já para publicação em BTE (Boletim de Trabalho e Emprego) e 
entrará em vigor 5 dias após a sua publicação, o que se perspetiva que possa acontecer dentro de 3 a 4 semanas.

O resultado alcançado é uma conquista dos 
trabalhadores que durante anos lutaram pela 
desvinculação da CarrisTur do CCTV do sector privado 
de passageiros, conforme reivindicação assumida pela 
FECTRANS/STRUP.
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SINDICALIZA-TE no STRUP

UMA VITÓRIA DOS TRABALHADORES

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O ACORDO

Sendo que em traços gerais este AE, ficando 

aquém das propostas iniciais apresentadas pela 

FECTRANS/STRUP, de igualização ás condições 

existentes na Carris, quer para motoristas, 

guarda-freios e trabalhadores dos setores fixos, 

não deixa de proceder quer à valorização das 

profissões, quer à aproximação do nível salarial 

que possa a curto prazo situar-se razoavelmente 

acima de um salário mínimo nacional que se 

estabeleça nos 850 euros.

Como já anteriormente divulgado e discutido nos 

plenários realizados, a tabela salarial será 

composta por 7 níveis, (do 0 ao 6) para todas as 

carreiras, sendo relevante para o enquadramento 

inicial na tabela o tempo de permanência na 

e m p r e s a  e  a s  f u n ç õ e s  e f e t i v a m e n t e 

desempenhadas pelo trabalhador.

No que respeita aos trabalhadores administrativos 
a administração da empresa reconheceu que 
todos eles já desempenham hoje funções 
técnicas, pelo que todos serão enquadrados na 
carreira técnica.

Todas as matérias produzirão efeitos a 1 de 
Maio de 2019, pelo que os retroativos serão 
pagos a todos os trabalhadores desde esta 
data.

Os textos enviados para publicação para além do 
clausulado geral integram um anexo I que 
estabelece as categorias profissionais existentes, 
anexo II em que se estabelecem as tabelas 
remuneratórias, anexo III sobre os regulamentos 
de avaliação de desempenho, anexo IV o 
regulamento dos prémios de condução defensiva 
e o anexo V que estabelece os objetivos 
comerciais e irão estar disponíveis na página da 
Fectrans - . www.fectrans.pt


