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UMA CONQUISTA DOS TRABALHADORES

Foi uma assinatura conse-
guida ao fim de um ano e 
meio de luta, contra a 
introdução de uma cláusu-
la ,  não  negoc iada  e 
imposta pelos Sindicatos 
da UGT, que visava fazer 
da contratação colectiva 
uma fonte de financiamen-
to dos seus sindicatos, por 
via da imposição de um 
pagamento aos não sindi-
calizados.

Foi assinada a revisão do 
Acordo de Empresa (AE) e 
do Regulamento de Carre-
iras Profissionais (RCP), 
passando os trabalhado-
res agora a ter um novo 
instrumento de regula-
mentação colectiva, que 
defende e amplia os direi-
tos laborais e consolida o 
acordo de matéria pecu-
niária conseguido em 
Fevereiro de 2019.

Lutámos durante um 
ano e neste texto a cláu-
sula desapareceu e 
todos os restantes tex-
tos que a tinham, tam-
bém vão ficar sem ela 
em virtude da denúncia 
e luta da FECTRANS e 
STRUP e assim todos os 
trabalhadores passam a 
ter as mesmas regras 
nas relações de traba-
lho, os mesmos salários 
e os mesmos direitos.

Ä As referentes às faltas por funeral de tios, cônjuge, pais, 
sogros, genros, lhos, netos e irmãos;

Ä As relativas o exercício dos direitos de parentalidade

Ä As relativas aos dias por casamento
Ä As resultantes de acidentes de trabalho

No que respeita ao RCP e Avaliação de Desempenho, embora a 
empresa  tenha r ecusado entr e  outras  propostas  da 
FECTRANS/STRUP, a de que este se aplica-se também aos quadros 
técnicos,  foi construído um sistema diferente do existente.

Em matéria de AE passa- se á a aplicar todo o clausulado que pode ser 
consultado brevemente em  e em ...www.fectrans.pt www.strup.pt

Neste novo sistema, cujas avaliações passarão a ser dos zero aos 
100%,  foi conseguido retirar do conceito de absentismo um 
conjunto de ausências como:

Quanto ao sistema em si são introduzidos semi-automatismos de 
passagem ao grupo seguinte, em cada carreira prossional, até ao 
escalão I.



É terminada a carreira de operário-chefe, sendo que os existentes passarão de forma progressiva à 
carreira de mestres, de acordo com este regime:

O mesmo conceito, mas com a passagem limitada ao escalão H, ( embora a FECTRANS tivesse 
proposto, sem sucesso, que com 8 ou mais avaliações pudessem passar ao escalão I) será aplicado aos 
trabalhadores das restantes prossões que com a avaliação de 2019 estão no escalão G.

Ü Com 8 ou mais avaliações positivas passam paro o escalão I em 1/07/2020;
Ü Para os trabalhadores que com a avaliação de 2019 estão no escalão H:

Ü Com 1, 2 ou 3 avaliações positivas passam ao I em 1/07/2021.

Todos os que com a avaliação de 2019 estejam no escalão I, passarão ao J, com o mesmo calendário 
indicado atrás.

É criado o conceito de “carreira aberta” em que os trabalhadores que se encontrem no escalão mais 
elevado da sua categoria prossional, por cada, quatro avaliações de desempenho iguais ou superiores 
a “Bom”, auferirão um acréscimo remuneratório equivalente a 1/3 da diferença entre o escalão em que 
se encontram  e o escalão imediatamente superior, com exceção dos trabalhadores que se encontrem 
no escalão  R ou R1 que terão como referência  1/3  da diferença, entre o escalão R e o escalão Q.

Excecionalmente, no ano de entrada em vigor deste regime, para contabilização da carreira aberta e 
para os trabalhadores posicionados no último escalão da respetiva categoria, com 8 ou mais anos de 
avaliações positivas, vencer-se-á um 1/3 em 2020, nos termos do disposto no nº2, no que se refere à 
diferença entre escalões.

É criado um regime especial de transição para os trabalhadores que estão há mais de 8 anos nas 
respetivas carreiras que passarão ao escalão seguinte de forma progressiva:

Ü Com 4, 5, 6 ou 7 avaliações positivas passam para o escalão I em 1/07/2021;

AE 2020 -  A VALORIZAÇÃO DAS PROFISSÕES

 Sem ter em conta  o efeito multiplicador que esta teria tido se os 

salários tivessem sido aumentados tendo por base a taxa anual 

de inflação, a aplicação destes 12,6% nos salários quer nos 

escalões de remuneração G e H determinariam aumentos 

superiores a 100 €.

Assim estando ao nível das necessidades dos trabalhadores, 

também estará ao nível da capacidade de luta que se revelar 

necessária para atingir a necessária elevação  dos salários.

Tal corresponde, por defeito à constatação de que a mera soma 

aritmética da inflação registada entre 2009 e a prevista para 2019 

e 2020, será de 12,6%.

E O AUMENTO DOS SALÁRIOS É DETERMINANTE

É neste sentido que a FECTRANS/STRUP para além de propor 

que o passe metropolitano seja concedido a todos os 

trabalhadores da Carris, propõe também um amento salarial de 

90 euros para todos os trabalhadores.
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