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COMUNICADO 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
JULGAMENTO DA CARRIS 

Realizou-se no passado dia 12 de Janeiro o Julgamento que opõe o SNM à CARRIS sobre os Processos de 

Avaliação (que consideramos terem sido feitos de forma ilegal) e sobre a questão das Deslocações que os 

Trabalhadores têm Direito, sempre que terminem o serviço em lugar diferente de onde o começaram. 

Ficou provado em Tribunal que a Empresa não Avaliou (nos respetivos anos) os Trabalhadores conforme 

prevê o AE, ficou também provado em Tribunal que a Empresa não considera como Tempo de Trabalho 

nem inclui no Horário Normal de Trabalho o tempo despendido nas Deslocações pelos Trabalhadores, 

sempre que o Fim do Serviço não coíncida com o seu início.   

A CARRIS, de forma desesperada, tentou demonstrar em Tribunal a sua razão no que diz respeito às 

Avaliações, dizendo que os outros Sindicatos se conformaram com o Processo de Avaliação e que teriam 

inclusive recorrido das Avaliações dadas aos trabalhadores e que, por essa via, a CARRIS considerava que 

processo de Avaliação teria respeitado o AE em vigor.  

O SNM pede ao Tribunal que condene a CARRIS a “subir de grupo” todos os Associados do SNM, assim 

como pede ao Tribunal que obrigue a CARRIS a incluir no Horário Normal de Trabalho o tempo necessário 

para as Deslocações. Agora, cabe ao Tribunal proferir a sua Sentença a qual irá, naturalmente, determinar 

quais as consequências para a Empresa de tais atropelos ao AE e às restantes normas Legais.  

Todos os trabalhadores merecem igual respeito, mas o pedido só está feito para os Associados do SNM 

porque a Lei não permite que o SNM represente trabalhadores que não sejam seus Associados. Este 

constrangimento legal é automaticamente ultrapassado assim que o trabalhador se associe no SNM. 

O SNM está confiante que a decisão do tribunal irá ser favorável aos trabalhadores. 

O SNM pode garantir a todos os Trabalhadores que irá continuar nesta senda ou seja, a de se socorrer de todos 

os meios Legais ao seu dispor para defender os interesses e Direitos dos Trabalhadores. 

O SNM aproveita o ensejo para agradecer a presença de todos os Colegas que puderam estar presentes no 

Julgamento e assim puderam testemunhar a forma que o SNM tem de trabalhar assim como puderam 

testemunhar o que foi dito pelo Sindicato e Empresa e, o mais importante, o que foi dito pelo Tribunal.  

O SNM pede desculpa aos Trabalhadores pela sua frontalidade, mas considera que já está na hora de os 

trabalhadores da CARRIS darem a força que o SNM merece. Já não basta dizer-se que “os Sindicatos são 

todos iguais”, é necessário que os trabalhadores passem das palavras aos actos. O que é que o SNM tem que 

fazer mais para provar que é digno da confiança dos Trabalhadores? 

O SNM, salvo melhor opinião, tem cumprido com a sua obrigação e com os compromissos assumidos 

perante os trabalhadores, seja na sua defesa através dos processos negociais seja através das vias judiciais. É 

um trabalho que nunca está concluído bem sabemos, mas, poderá estar bem mais facilitado se os 

trabalhadores decidirem depositar e reforçar a sua confiança neste Sindicato. 

Caso o SNM não se mostre digno da confiança depositada pelos Trabalhadores, os Trabalhadores deverão 

penalizar o SNM e deverão sair do Sindicato e migrar para aquele que lhes possa oferecer mais garantias.  

Só assim se obriga os Sindicatos a se diferenciarem dos restantes através de actos e de trabalho apresentado 

em detrimento da má-língua, a qual nunca serviu para promover a união dos trabalhadores muito menos a 
defesa dos seus Direitos.  

O SNM agradece todas as manifestações de agrado que tem recebido por parte dos trabalhadores. É sinal que 

estamos no Bom Caminho, dizemos nós.   

SNM, 14 de Janeiro de 2018


