
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS TRIPULANTES DA CARRIS 

 

PROCESSO DE SUBCONCESSÃO 
 
O SNM foi convidado a estar presente e participar na audição da Comissão de Economia, Inovação 
e Obras Públicas que se realizou na Assembleia da República no passado dia 2 de Fevereiro, honrando 
assim o compromisso assumido perante todos os trabalhadores da CARRIS em geral e perante os seus 
Associados em particular. 
 
O SNM teve a oportunidade de informar esta Comissão, a qual contou com a presença dos Deputados 
do PS, do BE, do PCP, do PSD e CDS, que não concordava com o processo de subconcessão da 
CARRIS ao sector privado nem com a forma como foi feito o processo de restruturação. 
 
O SNM lamentou o facto de os trabalhadores terem sido ignorados e de terem sido tratados com uma 
enorme falta de respeito por quem teria a obrigação de fazer exatamente o contrário, ou seja, de os 
respeitar enquanto cidadãos e enquanto trabalhadores.  
 
Todos sabemos que, só com a CARRIS no sector público é que os Direitos dos Trabalhadores e os 
Direitos de quem se transporta, nomeadamente daqueles que mais precisam, estão devidamente 
salvaguardados. O sector privado não existe para promover o serviço público, enquanto serviço que 
se destina a servir as populações mais carenciadas independentemente da receita obtida. Não é essa a 
sua génese.  
 
A reputação e o reconhecimento que a CARRIS tem, mesmo a nível internacional, são merecidas e 
foram construídas por todos os trabalhadores ao longo de várias décadas e sempre com a Empresa a 
pertencer ao Sector Empresarial do Estado. É assim que deve ser e é assim que tem que continuar.  
 

PROCESSO NEGOCIAL 2016 
 

O SNM reuniu com o CA da CARRIS no passado dia 27 de Janeiro para efeitos de apresentação do CA às 
ORT’s.  
 

O SNM gostaria de aplaudir a forma como este CA se dirigiu às ORT’s rompendo com um passado recente, 
nomeadamente no que diz respeito à importância do diálogo com as ORT’s da CARRIS e ao facto deste CA 
considerar (e bem) que as ORT’s devem de fazer parte da solução e não do problema. 
 
O SNM dá as boas vindas a esta Administração e assume perante todos os trabalhadores que está disponível 
para dialogar com este CA no sentido de se resolverem os problemas criados pela falta de diálogo assim como 
se encontra disponível para, em sede negocial, encontrar o entendimento necessário que possa dar origem à 
assinatura de um novo AE. Para tal, ficou agendada uma nova reunião para o próximo dia 17 de Fevereiro. 
 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

SNM, 03 de Fevereiro de 2015 
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