
   

                                                    

             
                                    

   COMUNICADO 
 

A TODOS OS TRABALHADORES DA CARRIS 
 
O SNM e a CT/CARRIS têm desenvolvido um conjunto de iniciativas que visam a manutenção da CARRIS 
como empresa pública. 
 
Estas ORT’s consideram que o processo de subconcessão da CARRIS/ML não defende os interesses e os 
direitos dos seus trabalhadores, não defende os interesses e os direitos de quem se faz transportar todos os 
dias nestas empresas, assim como não defende os interesses do próprio Estado. 
 
Neste contexto, estas ORT’s entenderam solicitar um pedido de reunião aos Grupos Parlamentares do PS, 
BE, PCP e à Câmara Municipal de Lisboa para aferir quais as medidas em concreto que irão ser tomadas 
no sentido de travar e fazer reverter este processo de subconcessão.    
 
O SNM e a CT/CARRIS já foram recebidos pelos Grupos Parlamentares do BE e do PCP, onde foram 
informados que o citado processo de subconcessão iria ser efetivamente travado e revertido, honrando-se 
deste modo o compromisso assumido durante o período eleitoral. 
 
Foi também transmitido ao SNM e à CT/CARRIS de que, no próximo dia 27 de Novembro, se iria proceder 
à discussão e à votação da proposta de Lei que prevê a revogação legal que sustenta o processo de 
subconcessão e de reestruturação da CARRIS/ML. 
 
O SNM e a CT/CARRIS ficarão serenamente a aguardar pela marcação das reuniões com o Grupo 
Parlamentar do PS e com a Câmara Municipal de Lisboa. 
 
Há uma coisa de que os Trabalhadores da CARRIS podem estar cientes, é que estas ORT’s não ficarão 
impávidas e serenas a assistir à destruição desta Empresa. Tudo iremos fazer para que os Direitos de quem 
Trabalha sejam efetivamente defendidos. É para isso que existimos e é para isso que estamos a trabalhar, 
apenas pedimos a todos os Trabalhadores que se mantenham unidos e devidamente informados e que, caso 
sejam chamados a se pronunciarem, digam PRESENTE. 
 
O SNM e a CT/CARRIS irão assistir, no próximo dia 27 de Novembro a partir das 10 horas, à discussão e 
votação da proposta de Lei que irá revogar o processo de restruturação e o processo de subconcessão que 
ainda está a decorrer na CARRIS/ML.  
 
Estas ORT’s apelam a todos os trabalhadores que estejam disponíveis para se dirigirem à Assembleia da 

República para que também possam assistir à citada sessão parlamentar. 
 

CONTAMOS COM O VOSSO APOIO 
 
  

Lisboa, 16 de Novembro de 2015 
  

   


