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RCP
Realizou- se no dia 4 de janeiro em Miraflores a primeira reunião do RCP (Regulamento de
Carreiras Profissionais).
Nos 146 anos de Carris foram várias as carreiras profissionais que deixaram de existir por via
da evolução dos tempos e da própria empresa.
Em tempos fomos uma empresa quase auto suficiente chegou a ter cerca de 12.000
trabalhadores. Hoje temos 2.200 sendo a grande maioria ligada ao tráfego. Daí a necessidade
de criar um Regulamento de Carreiras Profissionais mais adequada aos nossos tempos
Nesta primeira reunião foram analisadas as carreiras profissionais em vigor. Consensou-se
acabar com algumas e enquadrar outras com o fim de adequar o RCP à realidade atual da
empresa.
Está agendada nova reunião para a próxima semana dia 23 de janeiro.

AE
Teve lugar no passado dia 15 de janeiro a segunda reunião para discussão dos aumentos
salariais para 2019.
A empresa mantêm a proposta de aumento de 1,5%, mas está disponível para ciar mais uma
diuturnidade até aos 32 anos de empresa e passar as anuidades dos atuais 11 para 15.
A ASPTC relembrou a necessidade de um maior aumento salarial dos escalões mais baixos
pois estes, além de serem baixos, começam a ficar diluídos pelo ordenado mínimo.
As ORT’s apresentaram as suas propostas e o CA ficou de as estudar.

FÉRIAS
Seis meses após a assinatura do AE, a empresa ainda não sabe como fazer em relação à
aplicabilidade das férias em 2019,.
Numa tentativa de resolver a situação, propusemos que 2019 fosse um ano zero, e para que
nenhum trabalhador fosse prejudicado, tivessem todos direito a 28 dias úteis.
A empresa ficou de pedir um parecer ao Ministério do Trabalho e prometeu esclarecer na
próxima reunião agendada para dia 1 de fevereiro.
Ficou assente que, para os trabalhadores da folga rotativa, sempre que a empresa aceite as
férias com feriados no meio, estes são considerados feriados (FOI) e não contados como
férias como era no passado.
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