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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DA CARRISTUR 

 

ACORDO JÁ FOI ASSINADO  
 
Os Trabalhadores da CARRISTUR estão de parabéns. Pela primeira vez na história da CARRISTUR foi 
alcançado o objetivo de se conseguir um AE. 
 
O SNM faz parte desta história pois impediu que fosse implementado o regime da adaptabilidade e do banco 
de horas, assim como conseguiu que fosse alterada a fórmula de cálculo para efeitos do pagamento do valor 
hora de cada trabalhador (com claros benefícios para estes) e a integração (ainda que parcial) do Sub. Agente 
Único na tabela salarial entre outras mais-valias. 
 
Foi um processo que não foi fácil de gerir, mas através da confiança demonstrada pelos trabalhadores da 
CARRISTUR pela sua sindicalização massiva no SNM, foi possível atingir tal resultado. 
 
O SNM gostaria de chamar a atenção que este Acordo apenas traduz aquilo que foi possível de alcançar neste 
momento, o qual terá que ser revisto e melhorado em negociações futuras. Para que tal seja possível e para 
que o sucesso possa ser alcançado, o SNM apenas pede a todos os trabalhadores que se mantenham unidos 
na defesa dos seus interesses. Pois o SNM estará sempre lado de quem Trabalha. 
 

PERSEGUIÇÃO A TRABALHADORES 
 
O SNM lamenta profundamente o facto dos nossos Associados, nomeadamente os Guarda-freios que se 
Sindicalizaram no SNM, tenham sido perseguidos e tenham sido pressionados a regressarem ao seu Sindicato 
de Origem. 
 

A essa gentalha sem coluna vertebral (que não são Delegados ou Dirigentes Sindicais de nenhum Sindicato 
e estão perfeitamente identificados) têm-se prestado a este tipo de serviço baixo e desprezível, bem ao seu 
nível. O SNM pode desde já informar essa gentalha, que já solicitou ao seu contencioso que se pronunciasse 
sobre as medidas a tomar numa situação desta natureza. 
 

Assim, o SNM pode desde já informar essa gentalha que poderão vir a ser condenados em pena de prisão 
até 1 ano, pelo Crime de Violação da autonomia ou independência sindical, ou por acto discriminatório e a 
CARRIS/CARRISTUR poderão ser punidas com pena de multa até 120 dias. 
 
Essa gentalha desconhece que é expressamente proibido pressionar os trabalhadores a se desvincularem do 
sindicato em que estão inscritos. 
 

Este será o último aviso que o SNM faz a essa escumalha, caso tal se volte a verificar, o SNM irá mover 
um processo crime contra a CARRIS/CARRISTUR na pessoa das suas Administrações e a quem se tem 
prestado a tão vil papel.  
 

Depois em Tribunal se verá quem foi o mandante ou, se porventura, tal situação aconteceu com o 
desconhecimento das Administrações. A acontecer tal desconhecimento, esses comportamentos poderão ter 
como consequência o Despedimento com Justa causa. 
 
Pode ser que desta forma, essa gentalha cobarde perceba que tudo na vida tem consequências.  
 

OBRIGADO PELA VOSSA CONFIANÇA 
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