
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 

SITESE/FETESE – Federação dos Sindicatos da Industria e Serviços 
 

No seguimento da greve levada a cabo no passado dia 10 de Abril, que contou com 
uma adesão massiva dos trabalhadores da Carris, as ORT’s reuniram e decidiram, por 
unanimidade, convocar uma nova paralisação de 24 horas para o próximo dia 14 de 
Maio. 

É certo que no plenário realizado no dia 10/04 foi votada uma proposta que visa a 
concretização de uma marcha que saia de cada Estação, com deslocação e 
manifestação junto à Assembleia da República. 

Nessa reunião, na qual estiveram presentes todas as ORT’s da Carris, surgiu a 
possibilidade destas aproveitarem a disponibilidade de um conjunto de Técnicos 
Universitários Especializados e Independentes, para analisarem, de forma crítica, o 
conteúdo do Caderno de Encargos da Carris. 

Como todos compreenderão, uma oportunidade destas que permite contar com 
pessoas isentas, detentoras de competências técnicas na matéria, não pode ser 
desperdiçada de barato. 

A importância de debater, informar e avaliar criticamente o conteúdo do Caderno de 
Encargos, é fundamental para responder às questões colocadas no dia-a-dia pelos 
trabalhadores e para desmontar as falácias do Governo. 

Como tal, as ORT´s signatárias deste comunicado vão reservar, no dia da greve (14/5), 
um espaço no centro de Lisboa, com cerca de 600 lugares e proporcionar transporte 
para a deslocação dos trabalhadores das diferentes Estações, para o CINEMA SÃO 
JORGE, local onde decorrerá o debate. 

Atendendo a que este evento está previsto realizar-se entre as 9h00 e as 14h00, como 
compreenderão, não será possível nesta luta do dia 14/05, desenvolver as duas 
iniciativas em simultâneo (marcha e debate). 

Apelamos à compreensão e união de todos os trabalhadores, para esta luta e para a 
presença neste debate de primordial importância para a manutenção da Carris na 
esfera pública.  

 Estas ORT´s assumem o compromisso de realizarem posteriormente a marcha 
aprovada no Plenário. 

PELO FUTURO DA CARRIS E PELO NOSSO FUTURO 
Lisboa, 04 de Maio de 2015 


