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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

PROCESSO NEGOCIAL RCP e AE2019 
 

Realizou-se ontem, dia 3 de Dezembro, uma reunião entre os Sindicatos e a Administração da CARRIS para 

efeitos de negociação do Regulamento Carreiras Profissional. 

 

A Empresa, após alguns considerandos, informou os presentes que iria haver um reforço salarial em 2019 e 

que se iria então, ao abrigo do compromisso assumido pelas partes, dar início às negociações com vista à 

revisão do Regulamento Carreiras Profissionais.    

 

Ora, face a estas declarações, e tendo em vista que a Empresa se recusou formalmente em abrir um processo 

negocial com o SNM para 2019, foi perguntado: Como seria possível existirem atualizações salariais 

concertadas sem a abertura do competente Processo Negocial?  
 

A esta questão a Empresa informou o SNM que iria dar como sem efeito essa recusa, que iria dar 

conhecimento formal desse facto e que o processo negocial para 2019 iria ser aberto.  
 

O SNM congratula-se com esta decisão pois a mesma é geradora de consensos. 

 

O SNM questionou a Empresa sobre a notícias vindas a público que davam conta que a CARRIS também 

poderia fiscalizar o trânsito em Lisboa a qual, conforme o já afirmado pelo SNM, disse que essa 

possibilidade não se encontra definida e que, a mesma, seria sempre discutida com os Sindicatos caso se 

venha a verificar.  

 

Como todos os trabalhadores bem sabem, foram introduzidas alterações nos recibos de vencimento dos 

Tripulantes, nomeadamente no que diz respeito à alteração da designação de “Remuneração Base” para 

“Remuneração Base Integrada”. O SNM confrontou a Empresa sobre esta questão que considera ser 

abusiva, na medida em que a mesma não foi sequer alvo de discussão.  
 

Ao que o CA informou que não tinha conhecimento dessa alteração e que a mesma iria ser alvo de análise. 

Dando a entender que essa situação seria de fácil resolução. O SNM ficou com a convicção que a designação 

que agora consta nos recibos iria ser corrigida e iria ter a designação que sempre teve ou seja, “Retribuição 

Base”. 

 

A Empresa informou também que estaria para breve as alterações ao My Carris, fruto das propostas 

apresentadas pelo SNM, nomeadamente a possibilidade de se marcarem férias, de se poder fazer trocas, de 

existir a possibilidade dos tripulantes poderem verificar a sua média horária, etc. e, para além de tudo isto, o 

SNM também propôs à Empresa que fosse incluída no My Carris a possibilidade de se anexar ficheiros (exp. 

pdf) para efeitos de introdução de comprovativos, sejam estes de justificação de faltas, baixas, etc.  

Ao que a empresa anuiu a essa possibilidade. 

 

A Empresa informou os presentes que o SNM teria sido o único Sindicato a exigir o pagamento das 

rubricas de expressão pecuniária com efeitos a Janeiro de 2018, informando de seguida que as 

atualizações salariais para 2019 iriam retroagir a Janeiro. O SNM regista com agrado a posição assumida 

pela Empresa.  

 

Ficou agendada a próxima reunião para o dia 19 de Dezembro, a qual servirá para dar início ao processo 

negocial com vista às atualizações salariais e à revisão do Regulamento de Carreiras. 
 

 
 

SNM, 04 de Dezembro de 2018 

 


