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AOS TRABALHADORES DA CARRIS
Ontem, teve lugar uma reunião em Santo Amaro, com o C.A., no âmbito das negociações para o
Regulamento Carreiras Profissionais (RCP), onde se abordaram também outros assuntos.
- Contratação de tripulantes: O C.A. informou que até ao final de Dezembro irá contratar 220
tripulantes, e está prevista a entrada de mais 200 durante o próximo ano.
- Novos autocarros: ainda este ano ocorrerá a entrada ao serviço de algumas viaturas novas, as
restantes entrarão no próximo ano, estando previsto um aumento da oferta do serviço público.
- Segurança dos tripulantes: está para breve a saída de uma norma interna sobre a proteção dos
tripulantes e a responsabilidade da empresa na sua segurança.
- Instalações sanitárias: Vão ser renovadas as instalações sanitárias de todas as estações e vão ser
colocados ao dispor dos tripulantes mais 14 Wcs .
- MyCarris: Está prevista para breve a substituição da aplicação do Mycarris por uma plataforma
mais abrangente em que vai ser possível marcar as ferias, trocas de serviço e trocas de folgas etc.
- Máquinas de pagamento de bilhetes: O processo para aquisição de máquinas onde se poderá
efectuar contas nas estações, encontra-se numa fase avançada.
- Fiscalização - Foi-nos também transmitido a vontade da empresa em fortalecer e reforçar o
departamento de fiscalização tornando-o mais eficiente e profissionalizado.
- Alteração dos estatutos da Carris – Esta alteração é feita por vontade do acionista sem
intervenção do C.A. Em relação à problemática das multas, nada está definido, e se tal vier a ser
uma realidade, esta será sempre negociada com as ORT's.
- Aumentos salariais - A ASPTC apresentou uma proposta de aumento salarial para 2019,
enviada ao C.A. no dia 29.10.2018, da qual não obteve resposta, no entanto, ontem foi-nos
transmitido que existe abertura para uma valorização salarial, sem que nos fosse apresentado
qualquer valor.
Ficou agendada nova reunião com a Administração, para o próximo dia 19 às 9h30m onde se irá
discutir a valorização salarial e iniciar o processo negocial do RCP.
A ASPTC espera que a empresa seja sensível ao facto de os trabalhadores durante os últimos 10
anos não terem tido qualquer aumento salarial, e apresente valores que correspondam à expectativa
dos trabalhadores.
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