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Em resultado da reunião de conciliação, realizada no dia 1 de março, no Ministério de 
Trabalho, que foi solicitada pela FECTRANS, dado a ausência de resposta aos sucessivos 
ofícios dirigidos à administração da CarrisBus, para que iniciasse o processo de revisão do 
AE, realizou-se no dia 13 de março, a reunião com a administração para negociação do AE.   

A administração recusou a proposta que efetuámos de aplicação imediata do AE da Carris 
aos trabalhadores da CarrisBus, mas aceitou transcrever para o AE da CarrisBus todas as 
matérias de natureza não pecuniária que constam do AE da Carris. 

Entre as matérias que têm a total discordância da FECTRANS-STRUP, está a proposta da 
administração de aumento salarial, de 15 €, que pretende impôr na Carris. 

Pensamos que, como na Carris é necessária uma valorização efetiva dos salários, que os 
afaste da evolução do salário mínimo nacional. Essa valorização só poderá ser atingida com 
um substancial aumento dos salários e não com uma atualização que se situa nos 50 
cêntimos por dia. 

A administração também recusou qualquer discussão sobre a redução, mesmo faseada, do 
horário de trabalho para as 35 horas semanais, assim como recusou também considerar a 
atribuição do passe metropolitano. 

 Nas matérias propostas que a administração aceita, constam: 

• Passar o início do trabalho noturno para as 20 h, ficando igual ao AE da Carris; 

• Regular o trabalho por turnos nos mesmos termos do AE da Carris; 

• Regular o descanso semanal e feriados nos mesmos termos do AE da Carris; 

• O regime de férias passar a ser o mesmo que na Carris; 

• As anuidades passam a estar indexadas ao escalão G, passando o seu valor para 9,28€, 
nos mesmos termos regulados no AE da Carris; 

• O subsídio de pronto-socorro, em relação às horas afetas a esse serviço ser alargado a um 
segundo trabalhador, no que respeita aos elétricos e aos trabalhadores que sem carater 
de regularidade efetuam a condução de veículos para desempanagem e assistência na rua;  

• Consagrar o direito à assistência médica e aos serviços de enfermagem, nos mesmos 
termos do AE da Carris, embora não aceite a inclusão do pagamento dos medicamentos e 
dos complementos de baixa; 

• Consagrar o direito ao subsídio de funeral, nos mesmos termos do AE da Carris. 

A administração ficou ainda de analisar proposta de aproximação à Carris da grelha de 
evolução profissional, existente na CarrisBus e a consideração do estabelecimento de uma 
carreira profissional, para os auxiliares, que hoje não existe.

TAMBÉM NA CARRISBUS, AUMENTO DOS SALÁRIOS É FUNDAMENTAL 



 

 

 

A administração também transmitiu que irá continuar a admitir trabalhadores para a Carris 

Bus, pelo que fizemos sentir a necessidade de desde já serem considerados, nestas 

admissões, os trabalhadores da “Associação companheiro”, que tenham revelado 

empenhamento profissional. A administração disse que irá continuar a considerar estas 

admissões. 

A administração ficou de colocar todas estas matérias alvo de acordo, em texto, para 

analisarmos e posteriormente ser marcada nova reunião para continuar o processo 

negocial. 

Transmitimos ainda, que não é aceitável que os resultados das avaliações respeitantes a 

2019 e 2020, não tenham tido qualquer consequência, pelo que, mais uma vez insistimos 

pela efetivação da produção de efeitos destas avaliações. A administração comprometeu-

se a resolver esta questão. 

A FECTRANS e a sua organização sindical na CarrisBus, o STRUP, continuarão a tudo fazer 

para que exista uma valorização efetiva dos salários. 

A força do STRUP, vem da força que nos é dada nos locais de trabalho! Sempre com os 

trabalhadores! Contamos contigo, porque tu sabes que podes contar sempre 

connosco! 
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