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COMUNICADO 
 
 

Vêm as ORT’s subscritoras do presente Comunicado informar todos os Trabalhadores da CARRIS 

que estiveram reunidas hoje, dia 10 de Julho, tendo chegado às seguintes conclusões:  
 

1 - Como todos os trabalhadores da CARRIS bem sabem, o Sindicatos foram mandatados no sentido 

de unirem esforços, para se criarem condições para que a luta dos trabalhadores da CARRIS e do 

Metro de Lisboa fossem coincidentes, dando assim cumprimento às orientações emanadas pelos 

vários plenários. 
 

2 - Nesse sentido estas ORT’s convocaram uma Greve para o próximo dia 15 de Julho com 15 dias 

úteis de antecedência, para possibilitar às restantes ORT’s da CARRIS e do Metro de Lisboa, de 

poderem também terem o tempo legal necessário para convocarem uma Greve nas respetivas 

empresas, indo assim ao encontro da vontade já manifestada pelos Trabalhadores da CARRIS e por 

muitos Trabalhadores do Metro de Lisboa. 
 

3 - Estas ORT’s entendem que sendo este um problema conjunto, que diz respeito diretamente a todos 

os Trabalhadores independentemente da empresa em causa, e mesmo não se compreendendo o porquê 

da resistência de alguns em convergirem na luta do dia 15, os sindicatos signatários entenderam tomar 

as decisões que visam a convergência na luta, em prol da unidade sindical que os trabalhadores 

reclamam. 
 

4 – Desta forma, informamos todos os Trabalhadores de que se irá realizar no próximo dia 17 de 

Julho, uma reunião de ORT’s da área dos Transportes do Setor Empresarial do Estado, com o sentido 

de se convergirem esforços para a realização de um Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores das 

Empresas Públicas de Transportes para 1ª semana de Agosto. 

 

Assim, e porque o pressuposto das ORT`s signatárias era a da luta conjunta, estes Sindicatos, 

entenderam suspender a Greve agendada para o próximo dia 15 e fazê-la convergir, tal como desejo 

da maioria dos trabalhadores, com o Dia Nacional de Luta que se irá realizar na 1ª semana de 

Agosto no setor dos transportes.  
    
 

POR UMA CARRIS PÚBLICA E DE QUALIDADE 

Lisboa, 10 de Julho de 2015 


