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UMA LIÇÃO DE MATURIDADE DEMOCRÁTICA 
 

 

No passado dia 14 os trabalhadores da Carris deram, mais uma vez, uma lição de grande maturidade 
democrática ao deixarem bem claro que não permitem que outros pensem pela sua cabeça. 
 

Os trabalhadores decidiram em total liberdade e, apesar da demagogia que lhes foi apregoada, claramente 
optaram por estar presentes no debate que juntou mais de 450 pessoas no Cinema S. Jorge (das quais, 
cerca de 400, eram trabalhadores da Carris) e onde puderam, ao longo de 3 horas, colocar todas as 
questões, dúvidas e observações que entenderam sobre o caderno de encargos.  
 

Esta ação foi uma lição de maturidade democrática que deixou bem claro que os trabalhadores da Carris 
continuam a ter a noção exata do que é importante fazer em cada momento. E por isso, sabiam que este 
era o timing exato para “desmontar” e desacreditar o famigerado caderno de encargos (que é a peça 
fundamental desta concessão/privatização) com argumentos tecnicamente irrefutáveis, analisados e 
estudados por académicos com reconhecida competência na matéria e também reconhecidamente 
independentes dos partidos políticos e até dos sindicatos. 
 

A proximidade do encerramento do prazo para a entrega das propostas dos potenciais concessionários 
claramente aconselhava este debate, remetendo a marcha que foi aprovado no Plenário do dia 10 de abril 
para um momento posterior. Alguns assim o não entenderam, o que sendo respeitável, não é no entanto 
verdadeiramente promotor da unidade. 
 

As ORT’s promotoras deste grande debate querem enviar um agradecimento a todos os que nele 
participaram de uma forma exemplar, assim como, àqueles trabalhadores que por força do acórdão do 
tribunal arbitral se viram forçados a acatar os serviços mínimos e nele não puderam estar presentes. 
 

Resta-nos um agradecimento público e muito especial à Dr.ª RAQUEL VARELA e à vasta equipa de técnicos, 
universitários e outros que, de forma totalmente gratuita, trabalharam arduamente durante semanas 
seguidas na análise pormenorizada deste caderno de encargos que contém milhares de páginas. 
 
As ORT’s subscritoras do presente comunicado reuniram para analisarem os efeitos e impactos da luta 
realizada e decidiram encetar um conjunto de contactos que visam dar seguimento ao aprovado no 
plenário de Santo Amaro na Greve do dia 10 de Abril. Assim como decidiram elaborar e distribuir uma 
tarjeta aos trabalhadores e utentes em geral contendo a síntese dos malefícios contidos no caderno de 
encargos. 
 
Em tempo oportuno, as ORT’s subscritoras do presente comunicado irão dar conhecimento das diligências 
efectuadas. 

 
PARABÉNS A TODOS OS TRABALHADORES  

   Lisboa, 21 de Maio de 2015 


