
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA CARRIS 
 

NOVO MODELO DE GESTÃO DA CARRIS 
 
Como é do conhecimento de todos os Trabalhadores da CARRIS, realizou-se hoje a formalização do novo 
modelo de gestão entre a o Estado Português, a CML e a CCFL. Conforme cerimónia realizada na Estação 
de Santo Amaro. 
 

Tal evento contou com a presença do Exmo. Sr. Primeiro-ministro, com a presença do Exmo. Sr. Ministro do 
Ambiente e do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Lisboa além de, naturalmente, da presença do CA e de 
outros ilustres convidados. 
 

Será justo dizer que, independentemente das diferenças existentes entre ORT’s, todas sem exceção tiveram 
uma voz ativa na defesa da CARRIS enquanto empresa pública e o resultado é o que se verifica.  
 

Também é nossa obrigação dizer que, em nome da verdade, todas as ORT’s foram convidadas a estarem 
presentes, incluindo-se nestas o SNM. O perigo do desmantelamento e destruição da CARRIS como a 
conhecemos, por agora, está salvaguardado.  
 

PROCESSO NEGOCIAL AE/SNM/CARRIS/2016 
 
Todos os Motoristas sabem que o presente processo negocial está em curso e já podia estar concluído se não 
fosse a sua complexidade aliada ao momento de dificuldade em que o País atravessa, mas é nestas alturas que 
os trabalhadores podem verificar e comparar as competências de cada Sindicato e, por essa via, fazerem as 
suas opções.  
 

O SNM apresentou várias propostas ao CA no sentido de criar condições para que o eventual Acordo seja 
uma realidade. Na última reunião o CA assumiu o compromisso de marcar uma reunião com todos os 
Sindicatos para aí apresentar uma proposta comum a todos estes. 
 

O SNM teve o cuidado de interpelar o CA no sentido de saber se essa proposta seria ou não final, pois, caso 
fosse podia inviabilizar a negociação. A tal questão o CA informou que seria apenas uma proposta mas que 
a mesma não estaria fechada.  
 

RENOVAÇÃO DA CARTA – CATEGORIA D 
 
Como também é do conhecimento de todos os Motoristas, o SNM tomou todas as diligências no sentido de 
sensibilizar o Governo mostrando que a alteração da validade da Carta de Condução com a Categoria D dos 
65 para os 67 anos é nefasta para a segurança rodoviária, para as empresas e para os trabalhadores, tendo o 
SNM explicado o porquê a todos os Grupos Parlamentares onde se incluem o PS, o BE, o PCP e o PSD. 
 

Tal foi e continua a ser a razão do SNM nesta matéria que originou que o PCP apresentasse na Assembleia 
da República a APRECIAÇÃO PARLAMENTAR N.º 26/XIII/2.ª incluindo nessa apreciação um Projeto 
de Resolução também com base nos factos apresentados pelo SNM, os quais também foram bem acolhidos 
pelos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PSD. 

 
 
 

SNM, 21 de Novembro de 2016 
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