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COMUNICADO 

 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

EMPRESA RECONHECE E ASSUME PERANTE O 

TRIBUNAL A IMPORTÂNCIA DO SNM 
 

O SNM vem por este meio informar todos os Trabalhadores da CARRIS que a Empresa gostaria que o SNM 

fizesse a mesma coisa que os restantes Sindicatos fizeram, relativamente à questão do Processo das Avaliações  

e da questão das Deslocações devidas aos Tripulantes, ou seja: NADA. 
 

A Empresa “disse” ao Tribunal “…que a presente ação respeita apenas a trabalhadores nele filiados (SNM), 

não pode R (CARRIS) deixar de suscitar, igualmente, ilegitimidade do A., dado este não representar todos os 

trabalhadores da R.(CARRIS)”, “Pelo que considera a R (CARRIS), com respeito por opinião diferente, que 

numa ação desta natureza é necessário e obrigatória a intervenção de todos os interessados …” e adianta: 
 

“Sendo que a sentença a proferir na presente ação, quer esta proceda ou não, interessa tanto aos filiados no 

sindicato A (SNM), como aos trabalhadores filiados noutros sindicatos ou sem qualquer filiação sindical.” 
 

“Como o A. não representa todos os trabalhadores interessados, mas só os que nele estão filiados, e não todos, 

este tem de ser considerado parte ilegítima …” 
 

“Tendo a ação sido proposta só pelo sindicato A.(SNM), ocorre a falta de intervenção dos restantes 

intervenientes, filiados noutros sindicatos, ou sem qualquer filiação sindical, verificando-se, assim, uma 

situação de ilegitimidade ativa, por preterição de litisconsórcio necessário, que conduz à absolvição da 

instância, o que deve ser declarado.” 

 

Ou seja, a CARRIS pretendeu aproveitar-se do facto dos restantes Sindicatos nada terem feito, para pedir ao 

Tribunal que impedisse o SNM de cumprir com a sua obrigação e o considerasse como parte ilegítima e, por 

esta via, dar como terminada a presente acção judicial. Como é obvio o Tribunal não deu razão à Empresa. 

Era o que faltava o SNM ter que andar a reboque dos outros Sindicatos e das suas vontades para intentar acções 

judiciais contra a Empresa.   
 

A CARRIS reconheceu perante o Tribunal que os restantes Sindicatos aceitaram e conformaram-se com o 

processo de avaliação como sendo legal e, por via desse reconhecimento, interpuseram recursos avaliativos 

dos seus Associados. Ora o SNM não podia apresentar quaisquer recursos pelo facto de terem sido 

ultrapassados todos os prazos legais para o efeito, daí a sua contestação em Tribunal. 
 

Mas a CARRIS tem razão quando afirma que o SNM não representa todos os Tripulantes, é a pura verdade, 

mas essa verdade poderá ser a qualquer momento alterada, assim que os Tripulantes entenderem dar mais força 

ao SNM. Pode ser que isso aconteça mais cedo do que a Empresa pensa. Afinal os sindicatos existem para 

quê? 
 

Ao SNM apenas lhe cabe a responsabilidade de ser merecedor dessa confiança e de continuar a fazer o trabalho 

que lhe é exigido.  

 

O SNM considera que é chegada a hora dos Trabalhadores questionarem os seus Sindicatos no sentido de 

saberem porque é que só o SNM é que moveu uma acção contra a Empresa e os restantes Sindicatos não? 
 

Será que estão de acordo com a forma como o processo de avaliação foi feito e estão de acordo que a 

Empresa não preveja nos horários de trabalho as deslocações entre os locais de inicio e fim de serviço? 
 

O SNM irá continuar a cumprir com a sua obrigação, mas considera que se todos os Sindicatos fizessem o 

mesmo, o peso formal desta acção seria outro.  
   

SNM, 14 de Dezembro de 2017 

 


