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COMUNICADO 

   

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

CARRIS NOVAMENTE EM TRIBUNAL 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Tripulantes que, no cumprimento integral das suas obrigações, 

vai mover novo processo judicial contra a CARRIS pelo facto de esta não ter respeitado o AE no que diz 

respeito ao processo de avaliação dos seus Trabalhadores e pelo facto de esta não ter mostrado disponibilidade 

para integrar nos horários de trabalho, as deslocações devidas ao pessoal Tripulante. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO 
 

O SNM considera que o processo de avaliação e desempenho nunca deveria ter sido suspenso, pois não existe 

nenhum Normativo Legal que impeça a sua realização. 
 

O SNM lamenta que a empresa não tenha querido tratar deste assunto que é de cariz excecional e do qual este 

CA não tem qualquer responsabilidade mas, dizemos nós, para ultrapassar esta excecionalidade deveria a 

empresa estar disponível para, também de forma excecional, saber ultrapassar a questão das avaliações de 

forma administrativa depois de negociada naturalmente com os Sindicatos. 
 

O SNM jamais deixará os trabalhadores entregues ao seu destino. O SNM considera que este processo de 

avaliação e desempenho é ilegal e irá defender os interesses dos trabalhadores em tribunal.   

 

DESLOCAÇÕES 

 

O SNM já informou a empresa que esta tem que prever na construção dos horários de trabalho, as deslocações 

inerentes ao serviço, quando existam. A empresa bem sabe que tem de incluir na construção dos horários de 

trabalho, o tempo necessário para que os Tripulantes possam largar o seu serviço no mesmo sítio em que o 

começaram. 
 

O SNM já teve a oportunidade de informar a empresa que tal falha configura uma ilegalidade, pois o Tribunal 

já deu razão ao SNM sobre esta matéria. 
 

O SNM ainda não tinha trazido este assunto à colação porque estava com esperanças que a empresa fosse 

sensível a esta questão e que, por essa via, se pudesse chegar a um entendimento. Ora, como tal não se mostrou 

possível, não resta, pois, outra alternativa que não a via judicial. 
 

O SNM entende, assim como os tribunais, que os trabalhadores têm direito às deslocações sempre que 

terminem o seu serviço em local diferente de onde o iniciaram. Essa deslocação terá que ser incluída no 

horário normal de trabalho e é, para todos os efeitos legais, considerado como tempo de trabalho. 
 

O SNM irá continuar a negociar de forma serena o restante clausulado com a empresa, mas tal serenidade 

nunca impedirá o SNM de defender os Direitos de quem trabalha, seja através do diálogo seja através dos 

Tribunais. Há questões do foro Legal que poderiam e deveriam (dizemos nós) ser tratadas em sede negocial 

mas, não sendo possível, só resta a via Judicial. Já foi assim com o pagamento do trabalho suplementar e 

agora será a vez dos processos de avaliação e das deslocações. 

 

Iremos continuar a fazer o nosso melhor em prol de quem trabalha. Apenas precisamos que nos apoiem 

   

CUMPRIMENTOS A TODOS, E SE FOR O CASO, 

BOAS FÉRIAS  
 
 

SNM, 8 de Agosto de 2017 

 


