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Lisboa 4 de Abril 2022                                                                                            A Direção                     

NA CARRISTUR É NECESSARIO RESPEITAR OS TRABALHADORES 
 

Também na CarrisTur a necessidade de um aumento real e significativo dos salários, tem uma 
importância determinante sobre todas as outras matérias que o STRUP - FECTRANS tem 
colocado nas reuniões de negociação do AE. 
 

Para além da proposta de aumento salarial que apresentámos, de 90 €, tendo em conta a 
necessidade de uma efetiva valorização dos salários, como resposta ao aumento generalizado 
dos bens de primeira necessidade, também apresentamos propostas: 
 

De integração total do agente único na tabela salarial; 
Na regulamentação do regime de reconversões profissionais; 
Na evolução para as 35 horas semanais; 
No regime de férias igual à Carris; 
Na consagração do dia de aniversário, nos mesmos moldes existentes na Carris; 
Na consagração do regime de anuidades sem limite, como valor de nominal de 9,00 € 
No aumento do valor do abono para falhas; 
No estabelecimento do prémio de condução defensiva, mais adequado à realidade; 
No aumento do subsídio d e alimentação; 
Na consagração do subsídio de horários irregulares 
Na criação de uma clausula que regulamente o serviço público, feito pelos trabalhadores da 
CarrisTur, na Carris; 
No procedimento disciplinar igual à Carris; 
 

Na última reunião, realizada no dia 4 /04, a administração, propôs uma a atualização salarial 
de 25 € e que fosse estabelecido um novo regime de antiguidade, com anuidades até aos 10 
anos, com o valor unitário de 7,00€ e bianuidades (de 2 em 2 anos) até aos 18 anos 
 

Sobre o agente-único a administração disse ir apresentar uma proposta, mas que rejeita a 
proposta deste ser atribuído a todos os trabalhadores com tarefas de condução. 
 

Também transmitiu que recusa a proposta da regulamentação das tolerâncias de ponto e 
quanto ao regime de reconversões profissionais, admite a regulamentação, mas não de forma 
igual ao existente na Carris.  
 

As restantes matérias ainda não foram discutidas. A administração ficou de enviar, durante 
esta semana, um texto com as matérias, com considera assentes, para avaliação na próxima 
reunião que ficou marcada para o dia 20/04. 
 

Para discussão do processo de negociação o STRUP- FECTRANS desde já convoca 
uma reunião de todos os trabalhadores da CarrisTur disponíveis, para o próximo dia 13 
de Abril, pelas 20 horas, na sala de motoristas em Cabo Ruivo. 
 
 NÃO FALTES, PARTICIPA NA DISCUSSÃO, ÉS TU O DESTINATÁRIO DO PROCESSSO 
DE REVISÃO! 


