
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS TRIPULANTES DA CARRIS 

 

ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DE TRABALHO 
 
O SNM tem recebido inúmeras reclamações pelo facto de a Empresa estar a alterar de forma unilateral, 
os serviços que compõem os Grupos dos Motoristas, sem lhes dar qualquer conhecimento ou ter obtido 
qualquer autorização por parte destes. 
 

Nem o SNM, muito menos os Trabalhadores, são responsáveis pela existência de um défice de cerca 
de 75 Motoristas na CARRIS e que, por força desse défice, a Empresa tente utilizar um expediente 
que consideramos ser ilícito para tentar disponibilizar aos utentes a mesma quantidade de serviço com 
menos Motoristas. 
 

Não podemos concordar e muito menos ficar de braços cruzados ao ver “migrações” de alturas de uma 
Estação para outra, serem retiradas as alturas seguidas dos Grupos a quem a elas tinha direito para 
serem atribuídas a colegas que fazem “dobras”.  
 

O SNM gostaria de sublinhar que não tem nada contra aqueles que fazem “dobras”. É uma opção de 
cada um e a cada um diz respeito, mas não pode permitir que a Empresa desvirtue as regras Legais e 
convencionais assim como os costumes adquiridos ao longo dos anos e com os quais os trabalhadores 
da CARRIS, têm convivido pacificamente. 
 

O SNM já enviou à Administração da Empresa um ofício a dar conhecimento do descontentamento 
existente por parte dos Motoristas e, caso a Administração entenda prosseguir com este atentado aos 
Direitos de quem trabalha, o SNM ver-se-á na contingência de mover um processo judicial contra a 
CARRIS por considerar que tais alterações são ilegais. 
 

Como o SNM já teve a oportunidade de informar todos os Motoristas e Guarda-freios, o SNM não tem 
estado parado, apenas o seu trabalho não tem sido ainda visível aos olhos dos trabalhadores, mas essa 
realidade está prestes a mudar. 
 

O SNM pede a todos os Motoristas e Guarda-freios que reforcem a força que o SNM tem na CARRIS 
através da sua sindicalização, para que possa obter resultados positivos, à semelhança do que tem 
conseguido noutras empresas. Só com a unidade dos Motoristas e Guarda-freios é que conseguimos 
defender o que é nosso. 
 

O SNM considera que as Leis existentes têm que ser respeitadas, seja pelo SNM seja por quem for, e 
a CARRIS não é exceção.  
A escolha do caminho pertence à CARRIS, seja a via do diálogo ou a judicial. Ao SNM cabe-lhe 
apenas agir em conformidade. 
 

Aos trabalhadores cabe-lhes a responsabilidade de darem a força necessária ao Sindicato que 
entendam estar a fazer um bom trabalho, pois a suas responsabilidades não se esgotam no pagamento 
mensal das suas quotas. É hora de cada um assumir as suas responsabilidades e de agirmos em 
conjunto. 
 

O SNM estará cá para honrar com a sua obrigação. Disso os trabalhadores podem ter a certeza. 
 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

SNM, 28 de Outubro de 2015 
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