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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRISTUR 
 

REUNIÃO COM ADMINISTRAÇÃO 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os trabalhadores em geral e os seus Associados em 

particular que hoje, dia 15-4-2019, é um dia histórico. 
 

Este dia há de ser recordado como o primeiro dia em que se deu início às negociações para a 

construção do primeiro AE da CARRISTUR. 

 

O SNM, como todos os trabalhadores bem sabem, apresentou uma proposta de AE à CARRISTUR. 

Essa proposta contém um conjunto de rubricas que determinam os direitos e deveres das partes.  

 

O SNM pretende que o trabalho dos Tripulantes da CARRISTUR tenha o devido reconhecimento, 

nomeadamente no que diz respeito à questão pecuniária. 

 

Perante a proposta apresentada pelo SNM, a Empresa já aceitou:  
 

• Produção de efeitos do eventual acordo a 1 de Janeiro de 2019; 

• O princípio da Integração do Sub Agente Único na Tabela Salarial; 

• Uma tabela salarial progressiva; 

• Criação de um regime de anuidades para os trabalhadores mais recentes (à semelhança 

do que se fez no passado na CARRIS); 

 

Como todos os Trabalhadores bem sabem, o SNM foi o responsável pela apresentação da proposta 

que deu origem à integração total do Sub de Agente Único na Tabela Salarial na CARRIS e 

pretende que o mesmo princípio seja aplicado a todo sector do Transporte Pesado de Passageiros em 

geral e na CARRISTUR em particular. 

 

Cabe agora ao SNM e aos trabalhadores analisarem a forma de se conseguir atingir tal desiderato.   

 

O SNM irá envidar todos os esforços no sentido de manter os Trabalhadores devidamente 

informados. 

 

A empresa comprometeu-se ainda a apresentar ao SNM uma contraproposta de AE, a qual será alvo 

de discussão na próxima reunião que se irá realizar no dia 29 de Abril pelas 14h30m na Estação de 

Cabo Ruivo. 

 

 
 

 

 
 

SNM, 15 de Abril de 2019 

 


