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COMUNICADO 

   

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

Como todos os trabalhadores da CARRIS sabem, realizou-se no passado dia 25 de Julho nova reunião com a 

Empresa no âmbito do processo negocial em curso. 
 

O SNM tem dois objetivos neste processo negocial, o primeiro prende-se com a salvaguarda do próprio AE 

e o outro prende-se com o melhoramento das condições remuneratórias e de trabalho. 
 

Salvo melhor opinião, só se justifica negociar mais-valias num processo desta natureza se houver a certeza 

que a validade do Acordo não será posta em causa, caso contrário não vale a pena negociar-se uma coisa que 

poderá “cair” caso a Empresa entenda vir a denunciar o Acordo, como já o tentou fazer. 

 

O CA da CARRIS auscultou todas as ORT’s no sentido de saber se estas dariam a sua autorização para que 

a Empresa desse conhecimento à Comissão Negociadora, das propostas que, entretanto recebeu por parte dos 

Sindicatos. O SNM respondeu que já tinha dado indicações à Empresa para anexar a sua contraproposta 

à Acta, ficando por essa via, automaticamente disponível para todos. Perante a questão apresentada pela 

Empresa, apenas um Sindicato entendeu não autorizar a divulgação da sua Proposta (sabe-se lá porquê) aos 

restantes Sindicatos e, por consequência, aos Trabalhadores. 

 

O SNM nada tem a esconder dos trabalhadores e irá continuar a primar pela transparência pois esta é a nossa 

obrigação. Como é do conhecimento geral, o SNM deu a conhecer a todos os Associados, a sua 

contraproposta e, por entender que a mesma pode influenciar a vida daqueles que ainda não são Associados 

do SNM, este Sindicato entendeu tornar pública essa proposta, nomeadamente através do Grupo que gere no 

Facebook.  
 

O SNM entende que os Trabalhadores devem estar o mais informados possível, pois só assim poderão estar 

em condições de opinar com base em factos e não com base em meras conjeturas. 

   

Este processo negocial envolve não só questões do dia-a-dia, mas também do foro jurídico. O SNM já 

demonstrou estar preparado para essas questões.      
 

Com todo o respeito pelos restantes negociadores, não basta dizer-se que se quer mais isto ou aquilo. É 

necessário saber-se quais os impactos que eventuais propostas têm assim como é necessário saber-se se essas 

propostas têm ou não Suporte Legal. Os trabalhadores estão a depositar a sua confiança em quem os 

representa e esses representantes (onde está incluído o SNM) têm a obrigação de saber o que andam a fazer 

e de estarem à altura das suas responsabilidades.  

 

Como é do domínio público, são sobejamente conhecidas as diferenças entre o SNM e a FECTRANS, mas 

essas diferenças nunca impediram o SNM de se dirigir com verdade aos trabalhadores e a verdade (no que 

diz respeito à defesa da continuidade do nosso AE) é que foi apenas a FECTRANS que acompanhou o SNM 

nesta matéria, apenas se lamenta o facto de os restantes Sindicatos não terem percebido o alcance da proposta 

apresentada pelo SNM. 

 
 

O SNM não está neste processo para fazer favores a ninguém, apenas está neste processo para representar 

trabalhadores e para defender os seus interesses. Não assinaremos nenhum Acordo sem que este seja posto 

à consideração dos Trabalhadores. A transparência e a honestidade são valores de que o SNM jamais 

abdicará. 

 

Ficou agendada nova reunião para o próximo dia 7 de Setembro 
 

 

SNM, 31 de Julho de 2017 

 


