
Após a última reunião e implementação, por acto de gestão, dos novos valores salariais e no seguimento 
da discussão efectuada com os trabalhadores, a FECTRANS/STRUP, assinou o protocolo de revisão 
do Acordo de Empresa, fechando assim um longo processo de negociação que procedeu à revi-
são do sistema de carreiras profissionais, 
revisão integral do AE nos termos defendidos 
nós defendidos (sem a cláusula de adesão 
individual) e agora na melhoria de matérias 
importantes e actualização salarial.

 

Procedemos à assinatura do protocolo de revi-
são do AE e apesar do C.A. assumir como finali-
zada a discussão da atualização salarial, que 
defende ser de 25 €, entendemos que, como sem-
pre, a última palavra será dita pela capacidade de 
resposta dos trabalhadores, estando assim dis-
ponível para ao seu lado ir à luta pelo aumento 
real dos salários com a proposta de 90€/mês,.

A FECTRANS/STRUP decidiu ainda dar continu-
idade a todas as acções que conduzam à mobili-
zação em torno das suas reivindicações, nomea-
damente o lançamento de um abaixo-
assinado que coloque a necessidade da 
empresa proceder ao carregamento do passe 
metropolitano a todos os trabalhadores, diri-
gindo-o quer ao Conselho de Administração, 
quer à AML (Área Metropolitana de Lisboa). 

RESULTADO DA NEGOCIAÇÃO - A FECTRANS/STRUP, reivin-
dicou que a disponibilidade nanceira deveria ser concentrada 
no aumento real dos salários e propusemos também a redução 
do horário para as 35 horas semanais e o carregamento do 
passe metropolitano para todos os trabalhadores. Do resulta-
do da negociação consideram-se positivas as evoluções já acei-
tes pelo C.A., como:

Ø A garantia de avaliação psicológica aos trabalhadores 
envolvidos em acidentes graves, ao serviço da empre-
sa;

Ø A criação de um subsídio de produtividade para os 
setores xos, em moldes ainda a serem negociados.

Ø A inclusão no AE do subsídio de pronto-socorro, com 
um valor de 17,5%, sobre o salário base, nos casos de 
prestação efectiva de trabalho;

Ø A actualização do subsídio de refeição, em 0,32�/dia;

Ø O estabelecimento de um prazo de 6 meses para con-
cluir os processos de reconversão prossional;

Ø A claricação de que os 3 dias de baixa médica, para 
efeitos de atribuição dos cinco dias de majoração das 
férias, são dias úteis;

Ø A extensão das 38 horas semanais a todos os traba-
lhadores administrativos, oriundos de outras catego-
rias prossionais;

Ø Consagração de que as férias são interrompidas nos 
casos de falecimento de familiar;

Ø Os dias constantes no AE, por falecimento de familia-
res, excluem os dias do descanso semanal;

Ø Do sistema de transportes que a empresa se compro-
mete a pôr em funcionamento, nas horas em que não 
existam outros transportes públicos, é retirada a 
expressão “que resida fora de Lisboa”;

Ø Consagração de que os dadores de medula óssea não 
perdem o direito à majoração das férias, assim como o 
tempo para esta dádiva será sempre justicado;

Ø A aplicação do princípio da antiguidade para a pas-
sagem à folga xa ao sábado e domingo, nas áreas 
fora do âmbito do tráfego;

Ø Os trabalhadores da scalização e os bilheteiros do 
“Museu da Carris” passam a auferir um abono para 
falhas de 10 �;
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SINDICALIZA-TE

aumento real dos salários será possível

QUANDO OS TRABALHADORES QUISEREM

Ü A decisão do CA sobre esta matéria não pode pôr em 
causa os actuais serviços médicos, que devem ser 
melhorados;

SEGURO DE SAÚDE - relativamente a esta questão e 
perante um conjunto de questões colocadas por 
trabalhadores, temos a referir o seguinte:

Ü Como princípio fundamental a FECTRANS/STRUP 
defende que, acima de tudo, é necessário garantir 
um Serviço Nacional de Saúde, para que todos os 
trabalhadores tenham acesso aos cuidados de 
saúde;

Ü Tudo faremos para mobilizar os trabalhadores para 
a defesa dos serviços médicos, caso os mesmos 
venham a ser postos em causa devido a algum 
negócio com as seguradoras.


