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COMUNICADO 
 
AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

 

MAIS UM ACORDO ATINGIDO  
 
Serve a presente para informar todos os trabalhadores em geral e os seus Associados em particular 
que conseguiu atingir hoje, dia 14 de Janeiro, um Acordo na CARRIS. 
 
Tal Acordo consiste na atualização Salarial de 25€ mensais para todos os Trabalhadores e o 
aumento de 0,32€/dia no Sub. de Alimentação, o qual totaliza um aumento mensal de 7,04€ (numa 
base de cálculo de 22 dias úteis de trabalho). 
 
Este Acordo traduz-se num aumento destas duas rubricas (para cada trabalhador) de 32,04€/mês. Ao 
valor da atualização salarial, acresce ainda todas as atualizações de todos os Subsídios que se 
encontram indexados à Tabela, estes também irão ter um aumento na devida percentagem, como 
serão a título de exemplo: As anuidades, as Atividades Complementares, o Subsídio de Instrução, a 
hora noturna, o prémio de condução defensiva, etc. 
 
O SNM, para além destas atualizações, também conseguiu que não fossem contados os dias de 
folga (descansos semanais) para efeitos da Licença por motivos de falecimento de familiares.  
 
Também conseguimos que a Empresa pagasse os custos da renovação da Carta de Condução a 
todos os Tripulantes, à semelhança do que já acontece (por exemplo) com o CAM. 
 
No que diz respeito à majoração das férias, para além das exceções já previstas no Acordo de 
Empresa, o SITRA apresentou uma proposta para não se considerar o tempo necessário para efeitos 
de Doação de Medula Óssea. O SNM concordou imediatamente com a proposta apresentada e, 
posteriormente, ratificada pela Empresa. 
 
O SNM está em crer que, face aos constrangimentos orçamentais existentes, este foi o Acordo 
possível de atingir. 
 
A Empresa, no que diz respeito à proposta apresentada pelo SNM acerca da integração da parte 
tributável do Sub. de Alimentação na Tabela Salarial, informou que tal integração seria 
incomportável para a empresa pois significaria um aumento de cerca de 20€/mês para cada 
trabalhador (tendo em conta os custos diretos e indiretos que tal proposta acarreta) acrescidos aos 
valores já previstos. 
 
Acresce dizer que, o SNM não desistirá de continuar a fazer as suas propostas em prol dos 
Trabalhadores, nomeadamente a redução faseada no tempo do horário de trabalho das 40 horas 
semanais para as 35 horas, como o já conseguiu fazer noutra empresa congénere do sector 
empresarial do Estado. 
 
 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

 

SNM, 14 de Janeiro de 2020 
 


