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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

AUSÊNCIA DE VERGONHA/COMPETÊNCIA 
 
Vem o SNM por este meio informar todos os Trabalhadores do seguinte:  

 

Como é do domínio público o processo negocial terminou com a assinatura do AE entre o CA e alguns 

Sindicatos. 
 

Houve quem entendesse não assinar o AE pelos motivos tornados públicos. Aos quais o SNM é alheio e como 

tal abstêm-se de emitir qualquer opinião. 
 

Aqueles que agora vêm “falar” de eventuais inconstitucionalidades sobre a questão de “Trabalho Igual vs 

Salário Igual” foram os mesmos que nada disseram quando a Empresa não pagou o Trabalho Suplementar 

conforme o mesmo princípio. Se a falta de vergonha valesse dinheiro a CARRIS seria uma Empresa Rica.    
 

O SNM lamenta que o CA da CARRIS não tenha tido a mesma coragem de defender de forma espontânea a 

Constituição da República e veja-se agora obrigada a “defender” essa mesma Constituição.  

 

Para a CARRIS a legalidade só é defensável quando lhe convém ou quando existem outros interesses por 

detrás. Então se era este o entendimento que o CA tinha sobre esta matéria, porque promoveu e concordou 

com a alegada Inconstitucionalidade? Onde estava a tal competência que a CARRIS tanto apregoa?  
 

O CA da CARRIS tenta semear a confusão no seio dos Trabalhadores ao emitir uma “Informação” que 

dá a entender que irá aplicar a TODOS OS TRABALHADORES o AE que foi assinado pelo SNM e pelo 

SITRA (pois foram os únicos que entraram em vigor em 28 de Julho), mas tal não é verdade. 

 

Na forma em como essa informação foi emitida, só será aplicado por ato de gestão a todos os Trabalhadores 

“… a mesma retribuição e respetivos subsídios …”. Encontrando-se assim excluídos todos os outros Direitos, 

nomeadamente na parte que diz respeito à aplicação das Férias, da Licença de Aniversário, da Licença de 

Nojo dos Tio e acréscimo de mais um dia caso o Funeral se realize a mais de 200Km.  
 

O SNM nada tem contra com o facto de a Empresa aplicar a todos os Trabalhadores as rubricas de expressão 

pecuniária do AE/SNM/CARRIS, não se trata disso.  
 

O SNM pergunta: Excluindo os Associados dos Sindicatos outorgantes, quais são as regras aplicáveis aos 

restantes trabalhadores em matéria de férias, falecimento de Tios e Aniversário? São as constantes no AE 

de 2018 ou no AE de 2009? 

 

O SNM acha muito estranho que a CT da CARRIS venha agora de forma tão célere prestar homenagem ao 

CA, apelidando-a de “determinada e coerente … onde se compromete a não fomentar e criar clivagens, 

mas sim na ponderação de tratamento a todos os Trabalhadores da mesma forma no que ás matérias 

inseridas nas rubricas de expressão pecuniária, diz respeito. ”, quando o que o CA fez foi apenas semear a 

dúvida e assim continuar a discriminar Trabalhadores pelos motivos expostos. Desta vez com a concordância 

da CT da CARRIS.  

 

Lá diz o povo na sua imensa sabedoria: Os Amigos são para as ocasiões. 

 
     

SNM, 01 de Setembro de 2018 

 


