
CT - Comissão de Trabalhadores da Carris 
SITRA – Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes 

SNM – Sindicato Nacional dos Motoristas 
ASPTC – Associação Sindical do Pessoal de Tráfego da Carris 

FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Trabalhadores de Transportes e 
Comunicações 

FETESE – Federação dos Sindicatos da Industria e Serviços 
 

 

COMUNICADO 
Vêm estas ORT’s endereçar os seus sinceros parabéns a todos os Trabalhadores pela unidade 
demonstrada na Greve do dia 10 de Abril. 

As percentagens de adesão á greve cifraram-se acima dos 70% no período da manhã e acima dos 82% 
no período da tarde. De referir que se não fosse a utilização de trabalhadores afetos à Carristur nos 
ascensores, elevadores e elétricos a adesão situar-se-ia também acima dos 90%.   

Na sequência da reunião agendada e comunicada aos trabalhadores no plenário geral centralizado, 
realizou-se no dia 14 de Abril com todas as ORT’s signatárias deste comunicado, uma reunião com 
o intuito de se fazer o balanço da greve e a respetiva análise da moção apresentada e votada, por 
unanimidade pelos trabalhadores presentes. 

Estas ORT’s, com base nas orientações emanadas pelo plenário, decidiram marcar uma ação de luta 
que coincidisse com a data final para a entrega das propostas dos eventuais interessados para a 
subconcessão. Assim, ficou assente marcar uma luta para o próximo dia 14 de Maio com deslocação 
de trabalhadores das suas Estações para a Assembleia da República, para nesse local manifestarem a 
sua oposição à privatização da CARRIS. 

Estas ORT’s irão reunir-se no próximo dia 23 de Abril às 14h30m para definirem os termos da luta a 
realizar, sem prejuízo da realização de outras reuniões que se venham a considerar necessárias. 
Sempre em completa articulação conjunta. 

Dando seguimento ao que também foi referido no plenário e indo ao encontro de mais “parceiros” na 
Assembleia da República que defendem, tal como nós, a continuação da CARRIS na esfera pública, 
realizaram-se no dia 20 de Março e no dia 14 de Abril Audições com os grupos parlamentares do 
PCP e do PS, onde marcaram presença ORT’s da CARRIS, sobre a subconcessão da Carris e Metro. 

A ofensiva Governamental sobre o SEE tem de ser combatida por todos os meios e os trabalhadores 

da CARRIS darão a resposta necessária neste momento tão difícil da história da nossa EMPRESA. 

 

Diz NÃO ao desmantelamento da CARRIS, defende o Acordo de Empresa e o teu posto de 

Trabalho 

 

 

 
Lisboa, 16 de Abril de 2015 


