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COMUNICADO 
Como é sobejamente conhecido, o Governo manifestou a sua intenção de concessionar e de privatizar as 
Empresas do SEE (Sector Empresarial do Estado) onde se insere a CARRIS. 
 
As ORT’s supra referidas tomaram todas as diligências no sentido de defenderem o estatuto da CARRIS 
conforme está, ou seja, no sentido de defenderem a CARRIS como empresa pública, salvaguardando 
assim os Direitos dos Trabalhadores. 
 
Este processo não é nem tem sido fácil, como todos os Trabalhadores bem sabem. Estas ORT’s têm 
utilizado as mais variadas estratégias de luta em cada uma das Empresas do SEE, sempre com um único 
sentido, que se traduz na continuidade destas Empresas na esfera Pública. 
 
Como é sabido, foram feitas várias reuniões com as ORT’s da CARRIS, nomeadamente com os diversos 
Grupos Parlamentares, com a Secretaria de Estado dos Transportes, Gabinete do Sr. Primeiro-ministro, 
incluindo-se outras diligências igualmente importantes e necessárias. 
 
Estas ORT’s reuniram-se no passado dia 19 (quinta-feira) para fazerem o balanço das suas acções e para 
discutir novas formas de actuação, tendo por base os dois pressupostos referidos anteriormente. 
 
Nessa reunião foi decidido solicitar ao Sr. Presidente da CML uma reunião, tendo a mesma já sido 
pedida. 
 
A CT informou as restantes ORT’s que decidiu fazer um plenário de trabalhadores (data e hora a 
divulgar), na Estação de Miraflores e que seria realizado num Sábado à tarde, fora do horário normal de 
trabalho, para poder mobilizar o maior número de trabalhadores. As restantes ORT’s foram 
automaticamente convidadas a assistir e a intervir.  
 
A CT informou que este plenário não será realizado nos mesmos moldes que os demais. Este plenário 
servirá para a CT expor e analisar com os trabalhadores as consequências do processo de subconcessão da 
Carris. Este plenário irá assemelhar-se a uma conferência/congresso, algo nunca feito na História da 
CARRIS. 
 
Pedimos a todos os Trabalhadores que num dos momentos mais complicados da história da nossa 
empresa, depositem a vossa confiança em quem vos representa, e quando chamados a participar, possam 
contribuir para a solução. 
 

Pedimos a união de todos os trabalhadores para que, chegada a hora, 
todos possam dizer: 

 PRESENTE 
 

Lisboa, 23 de março de 2015 

 


