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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

ESTEVE EM PERIGO A ASSINATURA DO ACORDO  
 

Vem o SNM por este meio informar, todos os Trabalhadores em geral e os seus Associados em 

particular, que deu a conhecer à Empresa que não iria assinar o Acordo nos termos apresentados e 

que iria promover um Plenário Geral Centralizado para explicar a todos os Trabalhadores o 

motivo da sua recusa em assinar o Acordo, a menos que esta alterasse a redação do texto. 

 

A Empresa informou o SNM que não iria proceder a quaisquer alterações ao documento final 

apresentado às ORT’s e, como tal, cabia ao SNM em assumir a responsabilidade de o assinar ou 

não.  

 

Perante esta posição, o SNM informou a Empresa durante a reunião que antecedeu a assinatura do 

protocolo de Acordo, que não iria assinar esse protocolo de entendimento porquanto o mesmo (da 

forma em como estava redigido) traduzia-se num prejuízo sério para os Trabalhadores. 

 

A Empresa, após a demonstração apresentada pelo SNM quanto ao prejuízo sério para os 

trabalhadores (pois os Trabalhadores só receberiam uma anuidade por ano, sem que as mesmas 

fossem cumulativas), reconheceu razão ao SNM e, durante a reunião, procedeu-se à alteração da 

redação do Acordo, permitindo assim que o SNM pudesse também assinar então esse texto.  

 

O SNM lamenta que alguns só tenham a habilidade para se fazerem passar de “Calimeros”, e que 

nada acrescentem aos processos negociais.  

 

O tempo está a dar razão ao SNM. Já houve uma ORT que veio a público denunciar/confirmar o que 

o SNM tem vindo a dizer ao longo do tempo sobre o comportamento de outros. 

 

Como os Trabalhadores estão lembrados, foi o SNM que convidou a CT a estar presente no Processo 

Negocial de 2018.  

 

O SNM e os Trabalhadores ainda estão à espera que a CT (enquanto ORT isenta e representativa 

de todos os Trabalhadores) honre o seu compromisso e se digne a informar os Trabalhadores da 

CARRIS sobre o comportamento que cada ORT teve nesse processo negocial.  

 

O SNM irá continuar a fazer o seu Trabalho e continuará a negociar o RCP, com base nas suas 

propostas mas sem ter qualquer prurido em aceitar propostas de outros, desde que sejam benéficas 

para os Trabalhadores. 

 
 

ESTE É O TEU SINDICATO  

 
 

SNM, 13 de Fevereiro de 2019 

 


