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COMUNICADO 

 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

PROCESSO NEGOCIAL 
 

Realizou-se ontem, dia 27, nova reunião referente ao processo negocial em curso. 

 

O SNM apresentou uma proposta à empresa no sentido de todos os Trabalhadores terem Direito ao 

gozo do Dia de Aniversário independentemente de se encontrarem ou não a trabalhar nesse dia, 

ou seja, que todos os trabalhadores gozem esse dia. 
 

O SNM considera ser uma melhoria face ao que está previsto no AE em vigor e dá a possibilidade 

de quem por exemplo, está de folga ou de férias no dia em que faz anos, gozar esse Dia assim que 

vier trabalhar.  

 

O SNM já conseguiu também recuperar o Direito à licença de nojo de 2 dias por falecimento de 

Tios e conseguiu manter o Direito a mais um dia se os funerais se realizarem a mais de 200Km  

de distância. Esta conquista foi resultado da aceitação por parte da Empresa da proposta apresentada 

pelo SNM em alterar a redação do nº 1 da Cláusula 33ª do nosso AE, a qual blinda o Direito que os 

Trabalhadores têm sobre esta matéria, de forma a que a mesma não volte a ser colocada em causa 

no futuro. 

 

Além das várias propostas de alteração por nós apresentadas, o SNM apresentou ontem à Empresa 

uma proposta que visa a indexação do Sub. de Agente Único na Tabela Salarial.  
 

O SNM considera que tal indexação não aumenta a massa salarial suportada pela Empresa e defende 

os Direitos dos Tripulantes. Com esta proposta, caso “alguém” se lembre de proceder a cortes 

salariais ou a atribuir a fórmula da função pública para efeitos remuneratórios aos trabalhadores da 

CARRIS, estes não verão o Sub. de Agente Único retirado e já não ficarão esbulhados de um Direito 

que lhes pertence. 

 

O SNM irá continuar a cumprir com a sua obrigação e continuará a dar conhecimento de tudo o que 

fizer a TODOS os Trabalhadores, independentemente de estes serem ou não nossos Associados.  

 

O SNM pede a todos os Trabalhadores que se mantenham informados e que tenham uma voz mais 

ativa perante o trabalho por nós apresentado. O SNM representa trabalhadores não os substitui, como 

tal, o SNM continuará a ouvir quem trabalha e continuará a retirar ilações do que os Tripulantes 

precisam e querem.   
 

O SNM não assinará qualquer Acordo sem que o mesmo seja colocado à discussão e aprovação por 

parte dos Trabalhadores. Só assim é que um Sindicato representa Trabalhadores pois caso contrário, 

o Sindicato não os está a representar, está sim, a substituir-se aos Trabalhadores. E isso o SNM 

jamais fará. 
 
 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
   

SNM, 28 de Novembro de 2017 

 


