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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

NEGOCIAÇÕES DO REGULAMETO DE CARREIRAS  
 

Decorreu ontem, dia 20 de Setembro mais uma reunião no âmbito da revisão do Regulamento de 

Carreiras Profissionais. 
 

Apesar de ainda faltar discutir e acordar um conjunto de matérias, já se começa a desenhar os termos 

finais do Acordo.  

 

Nesta reunião já ficou acordado que irá ser constituída a figura da “Carreira Aberta” que irá 

proporcionar aos trabalhadores que atingiram o topo da carreira (Ex. Grupo I no Tráfego) a 

possibilidade de verem o seu vencimento-base ser aumentado de 4 em 4 anos (desde que haja 

avaliações positivas) e assim continuarem a ver reconhecido o seu esforço no trabalho. 

 

A Empresa apresentou uma proposta que visava a forma de progressão dos Motoristas e Guarda-

freios que se encontram no Grupo G.  
 

O SNM como entende que, para se pronunciar sobre esta matéria, necessita de dados objetivos, 

solicitou à empresa esses dados para que possa analisar com o detalhe necessário e, após essa análise, 

poder estar em condições de apresentar a sua proposta.  

 

O SNM solicitou à empresa que, após as instalações das máquinas novas nas Estações para prestação 

de contas (que estão previstas até ao final do ano),  estas previssem a possibilidade de enviar também 

e de forma automática um recibo em pdf para o email do trabalhador que se encontra a prestar as 

suas contas, sem prejuízo da emissão normal do recibo em formato papel. Tal proposta visa evitar 

eventuais extravios de recibos e serve para proteger o trabalhador em eventuais provas de 

pagamentos. 

  

 

TRIBUNAL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

O nossos Advogados já informaram o SNM que estão concluídas as Acções Judiciais contra a 

Empresa e que vão “meter” de imediato essas Acções em Tribunal, para os Motoristas que já tinham 

enviado todos os documentos solicitados. 

 

A decisão do Tribunal irá ter repercussões em todos os Associados do SNM, por este motivo, o 

contencioso do SNM entendeu avançar já para tribunal e não ficar à espera de mais trabalhadores. 

 

Aos nossos Associados que enviaram os seus documentos mais tardiamente, e que não farão parte 

desta Acção Judicial, irão ser abrangidos por essa decisão judicial.  
 

 

 

OBRIGADO PELA VOSSA CONFIANÇA 
 

 

SNM, 21 de Setembro de 2019 

 


