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COMUNICADO 

   

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

 

RECIPROCIDADE NO TRANSPORTE 
 

 

 

O SNM, conforme compromisso assumido perante os Trabalhadores da CARRIS, tem estado a fazer tudo o que está 

ao seu alcance para que a reciprocidade do transporte entre os Trabalhadores dos TST seja reposta. 

 

Na sequência da Greve convocada pelo SNM nos TST, no passado dia 2 de Abril e durante o Plenário Geral 

Centralizado efetuado, o SNM explicou os motivos pelos quais os TST estão a tentar acabar com a reciprocidade no 

transporte com algumas operadoras, onde se inclui a CARRIS.  

 

O SNM solicitou a solidariedade de todos os Motoristas dos TST em não vedar o Direito ao Transporte aos colegas 

dos restantes operadores, à semelhança do que acontece com os colegas dos TST quando se transportam na 

CARRIS ou noutra operadora. 

 

O SNM teve a oportunidade de explicar que tais orientações só servem para prejudicar ainda mais quem trabalha 

sem que haja qualquer benefício para as Empresas, como estas bem o sabem. 

 

Os Motoristas dos TST reconheceram a razão que assiste aos seus colegas de profissão das outras 

Empresas e aplaudiram a decisão de não vedarem o transporte gratuito aos citados colegas. 

 

Aos Motoristas e Guarda-freios, o SNM solicita que o Direito ao Transporte aos colegas dos TST não seja 

colocado em causa. A reciprocidade no Transporte existe há Décadas e irá existir por muitas mais. 

 

A nossa unidade enquanto trabalhadores irá determinar a continuação dos nossos Direitos já conquistados, 

ainda que possam existir algumas resistências em sentido contrário.  

 

 

 

 

  

 

DÁ MAIS FORÇA AO SNM 

 

 

 
SNM, 10 de Abril de2014 


