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COMUNICADO 
 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

ACORDO NA CARRIS 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os trabalhadores em geral e os seus Associados em 

particular que terminou o processo negocial na CARRIS. 
 

A Empresa ficou de enviar a todos os Sindicatos o texto final, produto dessa negociação. Assim que 

o referido texto for rececionado e analisado pelo SNM, será apresentado aos trabalhadores como é 

nosso dever e obrigação. 
 

O SNM informa que, assim que estiverem reunidas essas condições, irá realizar plenários com todos 

os trabalhadores em data e em moldes a anunciar. 
 

Este Acordo irá produzir efeitos na vida de cada trabalhador e, como tal, mostra-se imperioso que 

cada trabalhador participe nesses plenários. 

 

FEZ-SE HISTÓRIA NA CARRIS 
 

O mês de Junho de 2018 irá ficar na história, como o mês em que foi conseguido a integração 

total do Subsídio de Agente Único na Tabela Salarial dos Motoristas e Guarda-freios. 
 

Os trabalhadores da CARRIS estão de parabéns, foi e é uma honra representar tais trabalhadores.  
 

Dir-se-á: Este processo negocial foi diferente dos outros porquê? Porque nos processos negociais 

anteriores era dada a primazia às atualizações salariais (na sua maioria parcas) e poucas alterações 

se verificavam no resto do clausulado.  
 

Este foi o primeiro Acordo conseguido com a nova Tutela da CARRIS, leia-se Câmara Municipal 

de Lisboa. Esperamos que este seja o primeiro de muitos Acordos. 
 

O SNM gostaria de salientar que, sem prejuízo dos aumentos que se verificaram no Sub de 

Alimentação (10€/dia), o vencimento de mais um Subsídio de Alimentação sempre que o Motorista 

ou Guarda-freio faça 5 ou mais horas de trabalho suplementar, do aumento do Abono de Falhas para 

10€/mês, do aumento para 30 dias úteis de férias, etc.  
 

Ficaram ainda salvaguardados e blindados um conjunto de Direitos (Aniversário, Licença de nojo 

de tios, etc.), ficou também assente que nenhum Motorista ou Guarda-freio perderia a sua 

antiguidade na função (nº matrícula) se pedisse a transferência para outra função (de Motorista para 

Guarda-freio ou vice-versa), ficando assim salvaguarda a sua antiguidade no tráfego. 

 

O SNM não tem dúvidas que ainda há muito trabalho a fazer na defesa dos interesses e Direitos 

dos Trabalhadores. Esta é a nossa missão e tudo faremos para merecer a vossa confiança. 

 
 

ESTE SINDICATO PERTENCE-TE 
     

SNM, 05 de Junho de 2018 

 


