
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA CARRIS 
 

PROCESSO NEGOCIAL 2017  
 
Como todos os trabalhadores bem sabem, a gestão da CARRIS passou para a Câmara Municipal de Lisboa 
no dia 1 de Fevereiro do corrente ano. 
 
O SNM, ciente da complexidade que uma responsabilidade desta natureza acarreta, não se opôs à suspensão 
do processo negocial que visa o melhoramento das condições remuneratórias e de trabalho. 
 
Já se passaram 2 meses após a mudança de gestão da CARRIS e, considera o SNM, ser tempo suficiente para 
o reatamento do referido processo negocial. 
 
Assim, o SNM já enviou ao CA um pedido urgente de reunião para efeitos de reatamento do Processo 
Negocial. 
 
O SNM considera estranho e regista a apatia reinante na CARRIS, parece que está tudo bem e que os 
problemas existentes se resumem a questões pontuais. De repente todos os “Heróis” que se diziam os 
grandes defensores dos trabalhadores, nomeadamente os do Tráfego, deixaram de existir.  
 
Porque será que ninguém fala dos vários prejuízos monetários que os Tripulantes têm? Porque será que é o 
SNM o único a intentar ações judiciais contra a CARRIS? Será que são só os Associados do SNM que estão 
mal e todos os outros estão bem? 
 
O SNM encontra-se só neste momento, no combate às ilegalidades perpetradas pela CARRIS, como é o caso 
do pagamento do trabalho suplementar que foi pago de forma ilegal, o qual trouxe prejuízo aos tripulantes da 
CARRIS. 
 

Só o SNM apresentou recurso para o Tribunal Constitucional. Provavelmente o SNM será o único Sindicato 
que está enganado mas, perguntamos nós: Para que servem os Sindicatos? Só servem para dizer mal uns 
dos outros, ou deveriam servir para defender quem trabalha utilizando para isso todas as vias legais? 
 
Parece que na CARRIS todos os problemas deixaram de existir de um momento para o outro. Parece que o 
caminho da LUTA tão apregoado por alguns, agora deixou de o ser.  
 
Há uma coisa que o SNM tem que reconhecer, a GERINGONÇA já fez milagres. Aqueles que “rugiam” há 
tão pouco tempo, agora nem “miam”. 
 
 
O SNM apela a todos os Tripulantes para se manterem devidamente informados e unidos. Consideramos ser 
inevitável a realização de um plenário para ouvir quem Trabalha. 
 
Assim que o SNM considerar oportuna a realização desse plenário, irá disponibilizar Autocarros em todas as 
Estações para que TODOS OS TRABALHADORES possam dizer de sua justiça. Quem manda nos 
Sindicatos são os Trabalhadores e não o contrário. 
 

APENAS PEDIMOS O VOSSO APOIO  
 

 
SNM, 11 de Fevereiro de 2017 
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