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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

Como todos os trabalhadores sabem, foi concluído o processo de avaliação no qual foi atribuído uma certa e 

determinada avaliação a cada um dos Trabalhadores, sejam ou não Associados no SNM. 
 

Tem havido muita insatisfação quanto à forma em como foi efetuada a avaliação e quanto à avaliação final 

dada aos trabalhadores. 
 

Impõe-se portanto tecer as seguintes considerações: 
 

1 – Como todos os Trabalhadores bem sabem, foi assinado um AE global em 2018 entre a Empresa e um 

conjunto de Sindicatos, onde se inclui o SNM. 
 

2 – Como o SNM entende que Trabalhador informado é Trabalhador defendido, mandou construir um AE 

em formato A5 para distribuir aos seus Associados, por forma a que estes pudessem ter acesso às normas 

entretanto convencionadas.  
 

3 - Para além da figura do recurso da pontuação final expressa no artº 7º do Regulamento de Avaliação e 

Desempenho, a qual é uma opção exclusiva do trabalhador, existe outro normativo que se aplica aos 

Motoristas e Guarda-freios que “para além das densidades de promoção ou progressão fixadas para os 

trabalhadores com a categoria de motorista de serviços públicos ou guarda-freios, estes poderão ser 

promovidos ou progredir para o escalão de remuneração imediato desde que tenham obtido, no mínimo, 

durante dois anos consecutivos, uma avaliação de desempenho de Muito bom no respectivo escalão de 

remuneração, respeitando-se a ordem de classificação final.” 

 

Assim, é entendimento do SNM que TODOS os Motoristas e Guarda-freios que tenham obrido 90,01% ou 

mais na sua classificação final durante 2 anos consecutivos no seu Grupo, têm que “subir de Grupo”. 

 

Pedimos a todos os Associados que se encontrem nestas condições que contactem o SNM para que possamos 

resolver esta questão através do diálogo ou, se tal não for possível, através da via Judicial.  

 

Exortamos os restantes Trabalhadores a fazerem o mesmo isto é, a dirigirem-se aos respetivos Sindicatos 

para que estes também os possam ajudar nesta matéria.  

 

MAJORAÇÃO DAS FÉRIAS 
 

O SNM tem recebido vários contactos de Trabalhadores (entre estes encontram-se Trabalhadores que não são 

Associados no SNM) a solicitarem esclarecimentos sobre a questão da produção de efeitos relativo à 

Majoração das férias para o ano de 2019. 
 

Sobre este assunto o SNM tem a esclarecer o seguinte: 
 

1 – Após a assinatura do AE/2018 surgiram dúvidas legítimas sobre os termos da aplicação da Majoração das 

Férias para o ano de 2019. 
 

2 – Para resolver esta questão, o SNM reuniu com a Empresa em sede de Comissão Paritária no sentido de 

determinar as regras a respeitar. 
 

3 – Assim, ficou decidido aplicar a Majoração das Férias a Todos os Associados do SNM, a partir da entrada 

em vigor do Acordo (28-7-2018) até 31 de Dezembro de 2018.  

 

 
 

SNM, 7 de Agosto de 2019 

 


