
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

O SNM considera que é sua obrigação fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a CARRIS fique na esfera 
pública e que o Acordo assinado entre o SNM e a CARRIS seja cumprido na sua íntegra. 
 

O SNM tem a convicção de que pode fazer mais e melhor, bastando para isso que os Motoristas e Guarda-freios 
depositem a sua confiança neste Sindicato. O SNM tem delineado um conjunto de acções que têm como objectivo 
a sensibilização do Governo, no sentido de manter a CARRIS no sector empresarial do estado assim como 
também a sensibilização para o facto de o Decreto-lei 133 não poder ser aplicado na sua íntegra à CARRIS.   
 

O SNM nunca foi uma ORT conformada. Tudo fará para que os direitos e interesses dos trabalhadores em geral 
e dos seus associados em particular, sejam devidamente defendidos. Esta é a razão da existência do SNM. 
 

REUNIÃO PEDIDA AO Sr. PRIMEIRO-MINISTRO 
  

O SNM, no cumprimento das suas obrigações, solicitou uma reunião ao Sr. Primeiro-ministro. Tal pedido prende-
se com o facto de o SNM considerar que as empresas do SEE - Sector Empresarial do Estado devem continuar a 
pertencer à esfera pública por servirem melhor os interesses da população e dos seus trabalhadores.  
 

Tal reunião realizou-se no passado dia 12 de Fevereiro na residência oficial do Sr. Primeiro-ministro, sede onde 
o SNM teve a oportunidade de afirmar que, no seu entender, as empresas de transporte do sector empresarial do 
estado, nomeadamente a CARRIS, o Metro de Lisboa, a STCP e os Horários do Funchal entre outras, deveriam 
permanecer na esfera pública. O SNM considera que a resolução para os problemas existentes nestas empresas 
não se resolvem de forma automática com as suas concessões, na medida em que nem os gestores públicos são 
por natureza incompetentes nem os gestores privados são competentes por natureza. O SNM considera que bons 
e maus profissionais existem em todo o lado, estejam estes na esfera Pública ou na esfera Privada, não sendo as 
concessões por si só a panaceia para todos os males. 
 

O SNM aproveitou o ensejo para dar também conhecimento na citada reunião, de que o Decreto-lei 133 não pode 
ser aplicado na sua plenitude a estas empresas, em virtude das suas realidades não serem conciliáveis com o 
referido decreto-lei, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento do trabalho suplementar, devendo por isso 
serem aplicados os vários Acordos de Empresa existentes. 
 

REUNIÃO PEDIDA AO C.A. 
 

O SNM também solicitou uma reunião à Administração da CARRIS, a qual se realizou no passado dia 13 de 
Fevereiro.  
 

Nessa reunião o SNM pretendeu saber se a empresa iria observar o disposto no AE/CARRIS/SNM, 
nomeadamente na parte que diz respeito à forma e à fórmula do pagamento do trabalho suplementar previsto no 
citado AE. 
 

A empresa informou o SNM que, no que diz respeito ao pagamento do trabalho suplementar realizado, iria 
cumprir com o disposto no Decreto-lei 133, ou seja, iria aplicar a forma e a fórmula de pagamento previstas para 
os trabalhadores em funções públicas.  
 

O SNM teve a oportunidade de afirmar que a aplicação desse Decreto-lei para efeitos do pagamento do trabalho 
suplementar seria ilegal e que, na opinião do SNM, tal poderia ferir um direito constitucionalmente consagrado. 
O SNM informou a Administração que está a tomar um conjunto de diligências no sentido de se poder tentar 
resolver esta questão e que as mesmas poderiam ser complementadas com um pedido de excepção formulado 
pela Administração da CARRIS à tutela, quanto à dispensa da aplicação do referido Decreto-lei a esta empresa. 
O SNM considera que aí pode residir a solução para um problema que não favorece ninguém.  
 

DÁ MAIS FORÇA AO SNM 
SNM, 16 de Fevereiro de 2015 

 
SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-5º/Sala 53● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO - mailto:geral@snm.pt 

DELEGAÇÃO: AVENIDA ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ●  TELEF. / FAX 218.476.657 ●  1150 - 023 LISBOA - mailto:lisboa@snm.pt 
ESCRITÓRIOS: RUA D. ANTÓNIO VALENTE FONSECA, Nº 82 – LOJA - 37 ● TELEFONE / FAX 259 32 72 71 ● 5000-674 VILA REAL 

AV. DR.º ANTÓNIO JOSÉ D’ALMEIDA – CENTRO COMERCIAL 2000 – N.º 310 – LOJA 60 ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-044 VISEU 

mailto:geral@snm.pt
mailto:lisboa@snm.pt

