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COMUNICADO 
 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

EMPRESA NÃO CUMPRE COM O AE  
 

Como todos os trabalhadores da CARRIS bem sabem foi assinado um AE entre o SNM e a CARRIS 

o qual prevê, entre outros Direitos, a integração total do Sub. de Agente Único na Tabela Salarial 

para todos os Tripulantes. 

 

Ora a CARRIS entendeu não respeitar o que assinou e não integrou o Sub. de Agente Único na 

Tabela Salarial aos Tripulantes que se encontram momentaneamente retirados da função. 
 

A CARRIS bem sabe que tem que proceder à integração do Sub. de Agente Único a todos os 

Tripulantes e não só a alguns.  

 

O SNM já enviou um ofício à Empresa para que esta corrija esta situação. Caso esta não o faça, o 

SNM irá mover uma Ação Judicial e irá constituir como testemunha o Sr. Presidente da Câmara 

de Lisboa na pessoa do Dr. Fernando Medina assim como a Administração da CARRIS. 
 

O SNM aguardará serenamente pela resposta da Empresa até ao prazo que considere razoável. Caso 

esse prazo seja ultrapassado, o SNM avançará para os Tribunais. 

 

O SNM aproveita o ensejo para fazer um balanço do seu trabalho e para relembrar os 

Tripulantes que ainda se encontram pendentes nos Tribunais as seguintes questões, a saber: 
 

➢ O SNM encontra-se a aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional sobre a forma do 

pagamento do Trabalho Suplementar feito pela CARRIS. 
 

➢ O SNM encontra-se a aguardar pela decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o facto 

de a CARRIS não ter feito as avaliações aos Tripulantes entre 2012 e 2016.  
 

➢ O SNM encontra-se a aguardar pela decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o facto 

de a CARRIS não incluir no Horário Normal de Trabalho as deslocações, sempre que o fim 

do serviço não coincida com o seu início. 
 

➢ O SNM encontra-se a aguardar pela decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre a 

definição do que é o Local de Trabalho para os Tripulantes da CARRIS.  

 

O SNM tem a forte convicção de que até ao final do presente ano já terá algumas decisões sobre 

estas matérias, as quais serão imediatamente transmitidas a todos os Trabalhadores. 

 

Sempre que o SNM entender que os Direitos dos Trabalhadores estão a ser violados, irá socorrer-se 

de todas as vias Legais para que esses Direitos sejam repostos. 

 

 

DÁ MAIS FORÇA A QUEM TE DEFENDE 
 

     

 

SNM, 29 de Agosto de 2018 

 


